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ITZ-AURREA
Ezkontza galdutako bertsóak ez dira, oe1lenetan beintzat, mutillak berak edo neskat:cak
berak jarriak. Bertsolari batengana jo aten zi·
rcm, istillu guzia kontatu, bertsolariak bertsoak .
jarri, moldiztegira eraman, inprentatu ta za.
baldu; oyek izaten ziran egin bear ziran pau8oak.
Bertsolariak, noski, bere lanaren ordafúz eskatzen zuan.
Pello Errotari etortzen zitzaiz.kion olakoen
galdez. Bere alaba Mikaelak esan zidan zen.bat diru eskatzen zuan, bañan zorit:carJ"ez aztu
egin zaigu.
Asteasu-ko A umerri-k (A ramburu-bérri-k)
ogei duro eskatzen zituan, ta ber-b.era ibittzen
zan gero erriz erri bertsoak zabaltzen. Gauza
orren berri ondo dakianak esan dit eriotzaJco.crn
13.000 pezta utzi zituala. Garai art.an e.tzan
gutxi, alajañá.
Txirritak amar duro eskatzen zÜu,an. Illo,
bari duro .bat ematen zion e&kri.bitzeko lana
egiten ziolako. Illoba onek, Jose Ramon Erauskin"ek, ederki asko kontatu digu bertso auen
. jartzéa nóla izaten zan,
Ge'llenetan mu~illa etortzen om.en zan, ta ba9

tzuetan neskatxaren aita. Txirritak argítasun
guziak eskatu ta alako egunean berriro etor·
tzeko esaten zion. Gero, zenbait b'ertso burura·
tzean, Txirritak illobari otsegiten zion. 7'xirrita
patxaraz exeri, illobak luma ta papera artu ta
osabak esanak paperera aldatzen asten zan. As·
pertzcan one~a esaten zion Txirritak: "Naikoa
egin diagu. Etorri adi illunaJbarrean (edo bigar
goizean)". Onda bukatu arte.
Mutilla edo neskatxaren aita berriro etortzean, irakurri egit,en zizkioten bertsoOlk. Batzuetan ondo zeude~a esat,en zuan. Besteetan
/Jerriz: "AZako zera ori gogorxeago jartzea
nai nuke" edo "beste zera ori kendu ta al,akoa
jctrtzea nai nuke" eskatzen zuan.
Konforme ziranean, moldiztegira eramatea
izaten zan. Geyenetan mutillak edo neskatxaren aitak eramaten zuan. Batzuetan oerriz Txirritari uzten zioten lan ori ta Errenteriko Makazaga-ri eramaten zion.
Ezkontza galdutako bertsoak ez ezik, beste
mota aSkotako,ak ere oneWxe jarriak dira.
Batzuek bere garahko bertsolaririk onenak
;arriak izango dira. ZoriJtxarrez ez degu sekulan bertsoZariaren izena jakingo. Olakoetan
etzuten nai izaten bere izena paperean agertzerilc. Bañan bertsolari koxkorrak ere erasotzen zióten ~an oni. Izan ere, literaturaren
edozein salletan, onak eta kaxkorrak nas,uan
ibiltzen dira beti.
Dana daw, ezkontza galdutako ber,tsoak gure literaturaren saü aundi, oparo ta ugari bat
betetzen dute. Gaurkoan liburu bat prestatu
badegu ere, badago oraindik be#e oZako dozen
erdi bat osatzeko Zaino
Gure erriaren literatura ta bere bizitza ~ea
ro bat eginda bizi izan dira beti. Ain z'uzen
ere orregatik sortzen zituzten bertso auek ain10

beste istillu, sesio, gorr6to .ta alkar ezin ikusiak. Ondorenluze ta izugarriak ekarri. oi zituzten askotan. Kontatuko dit.u.t ba,zuek.
Lendabizikoa Bizkayan gertatua da. N es ka-mutil oi tratabidean asiak ziran, bañan alako
batean neskatxak despeida eman zion mutillari. Onek bertsoak atera zizkion. Al.kar ezin ikusirik gelditu ziran bi familiak. Denbora bazi;oan ta mutilla lengo andregayaren aizpaz gustatu zan. Orduan klomeriak. Ezin arengana. alderatu.
Beste au Gipuzkoako erri batean gertatua
da. Ezkontza galdu ta mutillak bertsoak atera
zizkion neskatxari. Erri guztiak ikasi ta noiznai kantatzen zitucm. Urte asko igaro ta gero
ere oso ezarjunak ziran. Neskatxa arek beste
batekin ezkondu ta famili eder bat azi zua:n..
Aren seme bat lanean ari amen zan bein batean soroan. Aldameneko oeste soro batean
oeste mutil bat ari zan ta, nesk·atxaren semea
beste ura zanik iñond~k ere uste (Jabe, berf.$o
oyek kantatzen asi zan. Andik puska ba~ra
gizon bat bidean zetorren. Aditu z~tuan ber·
tsoak et.a begiratu bett egin ~on neska.t:xa aren
semeari. Kantari ari zanaren parera iri3:t.ean
onelet esan zion: "Bañan kanta oyek zer diran
ba al dakik?". "Bertso zar batzuk". "Baí, ber·
tso zar batzuk ... bañan orren amari ateriak.
Pasatzean begiratu ta neg·arrez ari zaZo, ikusi
diat". Iñork ez omen zekian nor zan bertso
oyen ;artzalle<L. B.azan ,ordeaerrian bertsolari
zar bat ta onék ala ,esan lZion bein batean
bertsolári (Jazte baU: "Etzakala sekulan ;arri
i1iori faltatzeko bertsorikan. Nere barrenak ez
dik pozaundilriik izan gaztetan· bertso batzuek
;arriaz". Ortik zabaldu zan errian, bera izango
zazo, bertso oye.k jarritako.a.
11

Beste erri batean mutillak neskari bertsoak
atera zizkion. Jakin zuten neskatzaren etxe·
koak ta erne jarri ziran bertso-papcrik zabal·
tzen ez uzteko. Beraz, saltzen asi ziran bezin
laister, joan ta paper {Juziak erosi z~tuzten.
Lasai asko bueltatu ziran etxera, bañan besteak ere etziran motelak eta etzi.tuzten esku.an
paperen erdiak baizik. B este' erdiak at.era ta
Mi aña saldu omen zuten.
.
Gure azkeneko {Jerratean mutil bat frentean
zebillela, neskatxak despeiIra ·eman zion. Mutillak bertsoak jarri zizkion. Neskatxaren etxe·
koak mU{Jitu ziran ta nolabait ere galerazi zu.ten bertsoak zabaltzea.
Orain denbora asko ez dala, nunbaitetik sus·
moa artu nuen ezkontza {Jaldutako bertso batzuk {Jaur e{Juneko bertsolari batek jarriak
ote ziran. Berari {Jalde tu ta onelaxe erantzun
zídan: "Bertso oyek oraintxe dala ... urte jarri
nituen... ala eskatu zidatelako. Zabaltzerik
etzan izan, {Jurasoak {Jalerazi zuten da. Beraz
jakiñaren gañean jartzen zaitut, eragotzitako
bertsoak dirala".
Gipuz.koako erri batean mutWak neskatxarí
bertsoak jarri, inprentatu ta {Jau b·ate.an etxez
etxe ibilli ziran atari bakoitzean paper bana
utziaz. Aizeak eraman etzezan, arri koskor. bao
na jartzen zuten paper bakoitzaren {Jañean.
Urren{Jo best.e· kontu au antziñakoa da oso.
Nes.katxa Madriden neskame omen ze{Joan. Alako batean despeidaeman zion mutillari. Baita
ere mutilla bertsolari baten{Jana joan ta kan·
tak jarri-arazi. Bañan ez omen zeukan bertso·
lariari pa{Jatze,ko bear ainbatdiru. Tabernari
batek ;akin ta Mi bere kontu artuko zuala
adierazi zion, baldin-etabere tabernan kantak
12

kantatzen edo bertso-paperak zabaltzen asiko
bazitran. Bayetz eta orrela ·egin zuten.
Bertso asko omen ziran bañan au kontatu
zidanak (1) etzuan bat besterik ooooan:

Neskat:ca polita da
iztun atsegiña,
oorputza salerosa
pausaje ariña,
begiak beltzak eta
kolorez egiña,
neure engañaga~
mundura eoiña. (2)

Alako kontuak eunka izango dira bazterretan. Don Patrizio Orkaiztegi, Tolosako bikario
zanak, debekatu egin zion Alzo-ko Imaz
bertsolariari olako bertsorik jartzea. Ez da arrio
tzekoa. Zenbait trat.abide nQ~ab.all.e.ko ;camarrak
izaten baitziran.
Ondo gogoan artu bear genduke bertso auek
ez dirala t:cant:cetakoak izan. Naigabe garratz
asko sortu izan dituzte, ta negar uoariak j:cu..
ri-arazi ere bai.
Beraz, ez dezayola iñork liburu oni kopeta
illunik jarri, nesk,a mutillen izena eta jayotako
edo bizitako et:ce ta errien izmak kenduak
Resurrección Zumeta zana, Getar1.
(2) Egiña bi aldlz; poto beraz. Seguru asko
irugarren puntua koloreaz tiña edo olako zerbait
izango zan, bañan kolorez egida. kantatu zidaten
ta. orrela jarri det.
(1)
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daudela ikustean .. "Ez go,az {Ju iñoren loíaak
berritzera.
Konforme ez d(Lgoanak pentsa d,ezala bere
ama edo amonaren bat izen ta yuzi emen ayertzea atsegin izango ote zitzayon.
Orregatik ere bertsorik zarrenak aukeratu
ditugu liburu au prestatzeko, berri xamarrak
diranak gerorako utziaz. Bat edo bi ez beste
bertso guziak irurogeÍJ urte baño geyago dituzte, ta ez da aitatutako iñorere bizi izanr;o.

.

'~

BERTSO BERRIAK

1/ Klaratzen noa gure
ez~tzaren ka usa,
nere gañean iya
egin zuan jasa,
estutu niÍltzan baño
bana:gok'e lasa,
aurrerago konturik
eztanean pasa.

2/ Ustez el diot egin
gaitzik nik iñori,
pena det gertatzea
sa1dUikeri ori,
esateko moduan
majak majoari,
lotsak eman dizkio
gizarajoari.
.
15

3/ Andregai ustezkoa
irten zat pikara,
sartu dit gorputzean
betiko ikara,
tranposa, mudakorra,
baditu bi kara,
gezur truke bete na!
zuan patrikara.

4/ Au zan nekazaritzan
zegoanmaiztarra,
interesaz bajua
maleziz azkarra;
gobernatuko bazan
etxeko baztarra,
tranpaz etzidan kendu
gauza bat bakarra.

5/ Gazte nagoalaiko
ni zoroa izan,
arekin ezkontzeko
konformatu nint.z;an,
ez igarri ba nik
z'ertako zebiltzan,
engañatuta orra
zer moduz gablltzan.
16

r,1 Kontratoa ere

us~et

genduan egiña,
esan bez·ela gero
rportatu bagiña,
neri kendU ziraten
gauza alegiña,
gero ez duala nai,
orra kristau fiña.

71 Diruak, beyak eta
gañera astua,
eskatu zituztenaz
egin zan gustua,
orain banago ere
ain aldrebestua,
emateko denboran
ez nintzan gaiztua.

81 Dirua, ganaduak
eta abereak,
or ibilli ditm:te
guziak nereak,
orain mintzatutzeko
baditut bidea'k,
estimatzen ditugu
~oitzak bereak.
17

9/ Biziko giftadeÍa
biok ezkonduta,
artan eduki nau
ni gauzak kenduta,
besterekin tratatu
neri aginduta,
pasadizoak oralin
nago jalkinduta.

10/ Esaten emen ditu
nitzaz milla tatxa,
1enago bajua banaiz
ez nau gora altxa,
ez naiz,ela ederra,
txikia eta beltza,
ez dagoala neretzat
alako neskatxa.

11/ Ez dakigu aumera
nun daukan mutillez,
ez juntatua ez det
uts egingo millez,
asperturi,J~n nago
ni gaizki ~gillez,
a usi nai liIk!en il1
bizkarra makillez.
lb

12/ Áusi diran ezker()
gure kontratoak,
eman beaI1ko ditun
1en artutakoak,
zerr-en zinduz1en gauza
bide gai'.z:t<llkoak,
orain billatu it:zan
mutil gustokaak..

13/ Neretzat etziñaden
zu aiñ aproposa,
fiña ta kariñosa
nai nuke esposa,
ez orrela maleziaz
dabillen tranposa,
orretan geldituaz
nik daukadan poza.

14/ Ez da ezagutuWen

gama kolorean,
¡probatu arteraño
zer dan saborean,
ezkontza ga1dua da
nere faborean,
Ikonsuelotan nago
penen ondorean.
19

15/ Lotsa bagekoa du
kopetan azala,
gauzakematekio ta
ezkonduko zala,
ez nau engañatuko
lenago bezela,
J ainkoak alakotik
aparta nazala.

16/ Begira ezazute,
mirabe gazteak,
zer dakarren ezkontza
malez,iz asteak,
10tsa eman lezake
orrela ikusteak,
eskarmenta zai1Jezte
gurekin besteak.

17/ Ezkontzeko ez asi
·ez bada gogorik,
asten bada segitu
bertatik berorik,
etorri ez dakion
gero enredorilk,
luzapena baño 'ez da
lan okerragorik.
20

18/ i Al dama! 'LUre tranpak
eta maliziak,
batzuek daude zlerbait
adieraziak,
nik barkatzen dizlli:izut
oriek guziak,
erremedi zaitzala
Jaunaren graziak.

19/ l'I1ojimo legez daukat
nik borondatea,
disgustorik nai ez det
zuri ernatea,
argattkan ez noa
il'iena esatea,
nolakoa izan reran
en tera zai tea.

20/ Naiz ezkondu ta naiz ez
dadukagu libre,
zuk utziaz ez daukat
milla pesadunbre,
jenero orretatik
badago bai sobre,
nunbait izango al da
nere diña andre.
IKUSI: Bertso-papera «Bilbao: Imp. de A. Deponto Aseao 7». (Principe Bonaparte zanaren bertso-bilduma. Chicago. The Newberry Library).
(Eun urte pasiak izango ditu bertso-paper onek).
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BERTSO BERRIAK

1/ Amabl bertso herró.
nua paratzera,
orain eman dirate
kausan aditrera;
lenago itz emana
damutu atrera,
leyalaren moduan
portatu e1Jzera.

2/ Dibersio polit bat
nik bear det asi,
egia esan gabe
ez nezaJke utzi,
kausa onegartikan
dezu zuk mere.z:i,
onratu bear zaitut
2/8: Neskatxaren 1zena..

22

3/ Galdetu bear dizut
2ier dezun kasoa
motiborikan gabe
zuk ni uztekoa,
i'Zandu ba21era ere
askoren gustollwa,
itzak ederrak eta
biotza falsoa.

4/ Moja sartu bear dezula
zuk omen diozu,
bokazio berria
orain artu dezu,
lienago itzak emanak
giñaden ni ta zu,
konsejat'Z'elko txarra
ama ez dauka'Zu.

6/ Ona neskatxa polita
.....·ko ...... ·n,
txit Ieku seguruan
zurekin ez genbiltzan,
esplikatuko banu
izandu dan gisan,
onra bide andkik
zuretzat ezin izan.
5/2: Lendabizi, err1a; gero baserrlaren izena.

23

6/ Aditu bear na'Zu.
gaztetandik akordatzen
ziñaden zu asi.
zerorrek egin nazu
artu eta utzi.
zugandik orvelakorik
ez nuan merezi.

7/ Lenbiziko asiera
berak ziran emano
ez det egokiagorik
oraingo fortunan.
zugatik dibersio bat
para det .....·n.
ixilik egotea
besterik ez unan.

8/ Zure esan batzuek
etzaizkit aztuko.
gezurrik dala ere
ez dit probatuko.
zuk esanagatikan
ez nazula artuko.
baten faltan oraindik
ez gera zartuko.
6/2: Neskatxaren izena..
7/6: l!:rriaren lzena,

24

9/ Neskatxa prudentarentzat
ez da ori konduta,
fiña zein dan jakiten da
ongi probatuta,
lenago itzak emana
zaude ukatuta,
etorri da etxera
ausente izanduta.

10/ Pensatzen ez nuela

\

batere gauza ori,
abisatu dirate
auzotikan neri,
despedida utzirikan
auzoan mutillari,
.....·tik atera da
jo du Berastegi.

11/0rra, .......•..•,
zure borondatea,
nai det konta dezalten
denak jakitea,
ez da ori amorioa
firme izatea,
nigandilk libI1e zara
ta or konpon zaitJea.
1017: Erriaren izena.
11/1: Neskatxaren izena.
11/4: «denak jak1teagatik» zion, bafian «denak

jatltea» bear du

tp. ala

utz1 degu.

25

12/ Amabi bertsorekin
ona despedida,
zurekin nere kontuak
zabalduak dira,
ni bezala engañatu
besteri beg'lira, i
zu baño fiñagoak
munduan badira.
M. J. S. O.

IKUSI: Eskuz idatzitako papera, Manuel Lekuona apaiz jaunaren OOrtso-bilduma.
Jakingarria iduritu ta eskatu egin nion Lekuona jaunari OOrtso auen arkitzea nola izan zan letra pare bat egiteko mesedez, ta ara zer erantzun
zidan:
«Maria Josefa de Seln, Oyartzun-go Bikariyo
xarraren arreba zan. Bikariyo xarra lenga glzaldiaren bukaeran il zan. Izena, Don Manuel Gablno de Sein. Legarre baserriko semea zan.
Arreba au, Irigoyen batekin ezkondu zan, eta
iru alaba ta seme bat izan zituan. Semea, Don Ceferino Irigoyen, urte aslwtan erriko Alkate izandakoa, beregatik «Alkate xarra» esaten zitzayona.
Don Ceferino-k San Juan kalian zuen etxe gorrían, etxeko bibliotekan, arkitu ziran OOrtsoz 00tetako bi karteratxo.
Ikusten danez, karteratxo oyek, Maria Josefa
de Se1n onenak ziran, bere letraz egindakoak bertsorik geyenak. Letra oso palita. Dirudianez ondotxo eskolatua zan txikitandik. Egazti-Iumakin eskribitzen zuan. Letra txe-txeia. Bere alabak baño

askotaz ere fiñagoa.

26

Iru alabak monja joan ziran; gutld gora bera,
bigarren karlistatian, 1870 inguruan: bata Zumaya-ko Karmelitaetara; bestea, Oñati-Bidaurreta-ko
Frantz1skanaetara; eta irugarrena, Lesaka-ko Agustina-etara.
Amaren karteratxoa eta ango kantak, alabak
ere erabilli izan zituzten «entretenlgartl» edo, kartera bateko azalean esaten dan bezela, «para pasar
tiempo». (<<Canciones para pasar tiempo»).

BERTSO BERRIAK

11 Biotza al baneza
kantuz deSkansatu,
zurekin nere kausa
nai nuk'e dantzatu,
geyegi esatia
ez gero pensatu,
izketan errespetoz
nai nUke mintzatu.

21. Lizenmiya emanik

aitak ·eta amak,
kbnformatu giñaden
itz batian danak,
kantatutzera nua
gertatu diranak,
ezkontza galdu onen
ondorengo lanak.
28

3/ Lenengo asiyeera
izketan a~karri,
begiratu argiya
ikustian jarri,
kariño gabekua
mudatzen da sarri,
orvetan jakin dezu
orain nere berri.

4/ Iñoi'z; erromeriyan
soñu ta fandango,
biyok ibiltzen giñan
dibertitzen ondo,
merienda erroskill
oylelk agirando,
z'er ziñan jakin banu
ez tilzun emango.

5/ Aurretik ondo esan
atzetikan saldu,
persona fiñak ori
egl.n biar al du?
engañatu nazúla
munduan zabaldu,
ojala zuregana
ez banitz azaldu.
29

6/ Zure biotzak eztu
kariño josiya,
esango det zer dezun
aitzaki guz.iya,
pobria nitzala,lw
ikejatzen asiya,
artz~u mayorazko
etxe nagusiya.

7/ Interesa daukanak
eta osasuna,
munduko gustua ta
atsegíntasuna,
desiatutZlen dezu
alako gizona,
ez ni bezela pobre
zartpa dariona.

8/ Aita jarri dirazu
manifestatzeko,
lenago zan denibora
ongi pensatzeko,
orain ogei ontzurre
neri eskatzelko,
zurekin ezkontzekaz
oyek prestatzeko.

9/ Aberatsa nai dezu
nundik edo andik,
baj1ezaren bl1durraik
pObriarengandik,
ogei ontzurre ezin
presta nitezke nik,
~ta zureganalto
oyek dituenik.

10/ Aita or darabiltzu
kanpuan Rontari,
aberatsa billat2len
enpeñatu bero,
orain ogei ontzurre
eSikatzeko neri,
amar dituna ere
zuretzat geyegi.

11/ Diruak aitamenik
etzuan lenago,
orain aitzaki billa
\ zabiltzala nago,
engañiyo orretzaz
egizukuidado,
zedorri eztakizun
oraindik ligara.
31

12/ Etxe-alcle oneko
alaba 2lerala,
orrekin al dauikazu
diruaren gala?
izan banitz dote dun
galai prinzipala,
ez pensatu zUl'ekin
jarriko nitzala.
I

13/ TrabajatZleko nago
estadu puian,
biziyo txarrik ez det,
badakit lanian,
pakian bizitzen naiz
garbi tasunian,
orra manifestatu
utzi nazunian.

14/ Lau lagun bagerare
alkarren amante,
kulpa gabe galduak
gabiltza bastante,
iñ un bear eztanik
egiten badute,
ni oriyekin autan
ibilliko naute.

82

15/ Alaba ko1eran ta
alta gogorrlan,
ederki neurtu naute
luze laburrian,
orra nere bizitza
begiyen aurrian,
nola gertatu naizen
Irungo lurrian.

IKUSI: Bertso-papera: «Vergaran: Francisco
Maria Machain-en moldiztegu1an». (Parls, Blbliotheque Natlonale). Paperarl auxe erantsi dio norbaitek eskuz: rec;u en 1869.
Alta Donosti zanaren bertso-bilduma, makinaz
idatzitako orria: Bost bertso auek dltu: 4, 9, 11,
15, 14, atzez-aurrera onelaxe jarrita. Aldaketak:
9/6: presta nitzakenik; 11/1: Diruaz aipamenik
etzuen leenago; 11/5: engañioa hortaz: 11/7: begira eztakizun - zerorri irago; 15/7: nola gertatzen naizen.
Ta bertso oyen ondoren onela dio: Badire gehiago, bainan nere kantaria etzen orhoitzen.
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Día 13 de Marzo (1)

BERTSO BERRIAK

11 Bertso berri bat'Zuek
€uskaraz j.artzia.
goguak emat'en dit
deklaratutzi,a;
ezkongai gaztia,
zer pasa zaizun o,rain
n ua esatera.

21 Ezkont'Zeko ustian
gIñaden aSiyak,
....... eta biyak;
adituko dituzute
gure komeriyalk,
orain ikasi ditut
dama orIlen berriyak.
(1)

1/5
2/3
2/4
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Eskuz paperari erantsia.
Mutillaren izena ta deitura. Neskaren iz€na ta deltura.
Mutillaren izena.

3/ SaLdunlote arratsa zm
señaladamen te,
dama orren etxian giñan
iru mutil gazte;
.
"Zer nai zenukien pozik
€'lIlango nizuke,
zurekin ner,e denbora
pasatu nai nuke".

4/"
ek,atzu neri
ez.kontzeko itza,
bestela nel'ekin daukat
sekulako gaitza";
trunaña ontan beratu
zentdan biotza,
"nere faltik eztago
zu fiñ bazabiltza",

5/ Oroitutzen al zera
zer esan zenian,
alkarri ezin utzirilk beko atian?
"Nitzaz akoI'lda zaítez
01'1 ekustian",
...... , vañueIua
zuk €'lIlan zenian.
4/1:
5/7:

Mutillaren izena.
Neskaren izena.

6/ Dama orrek eman ziran
pañuelo pularra,
erretratuarekin
kutuna're bada;
"Surgin beldurrik gabe
etorri nigana,
kariño aundiya daUlkat,
.""", 'zuvegana".

7/ "Bayonara nijua
orain serbitz,era,
kartaz emango dizut,
Meltxor, aditzera".
Zuk nari z,enduela
ni fiñ ebiltz'ea,
gero z,edorvek artu
eskribientea.

8/ Agostuan amarrian
etorri zan audi,
etzuela geyago
juan biar neri;
egiya gutxi esan
gezurra ug:ari,
orra nolakua dan
dama eder ori.
6J8:
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MutilIaren izena.

9/ Dama orI1ek ezkontz>elko
berak esan zian,
agindu niyon artJe
lana eman zian;
aziyu ori egin dit
gero azkenian,
zazpi azal baditu
orrek lwpetian.

10/ De'Zun puska emateko

leyala zerare,
gure itzak ortatik
izandu dir,are;
nerekin >ezkontz1eko
jarri ziñan trebe,
orain frantz,esak Bayonan
ge1ditu diratJe.

11/ Kontuan jartzen zaituztet,
ezkongai guziyak,
orra z'er €'gin diran
nere andregayak;
negarrez eztitut busti
alare begiyak,
~kasi ditzazutJen
gu biyen berrlyak.

37

12/ Amabi bertsorekin
nai dut despeditu,
dama orri eman gabe
milla deskreditu;
geya,go're baditut
asan nai banitu,
oraingo asko det eta
obe det geIditu.

IKUSI: Jase Manterola zanaren bertso-bilduma, 1877, Donostian, bertso-papera: «San Sebastián: Imp. de o!\la:q Qs$s, pla.z~ ~e la Go:qstitq~

ci6n, nwu. '1»,
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BERTSO BERRIAK

11 Bertso berriyak jart:ren
órain naiz abiyan,
tal€nturikan ba1din
badet memoriyan;
rer kaso gertatu dan
Urruñako erriyan,
esplilkatu nai nuk'e
euskara garbiyan.

21 Dama gazte poll1t bat
Urruñan da bizi,
gorant:ziyak bialtzen
dizkat lendablzi;
gero berriz ondoren
kan tu'Z milla grazi,
zergatikan dituen
nlgandik meI'lezi.
39

3/ Mutil gazte batekin
artu du antziya,
gi'zarajuak eztu
ala mereziya;
ust~z egiña 2Jeukan
nai zuen guziya,
&zayo baliyatu
bere mal~iya.

4/ Onen pasadizuaz
jalkintsun g·erare,
ni ta beme geyago
arrltu dirare;
mutilla mintzat2Jen da
arrazoy,en jabe,
¿zertan ibilll autan
kulparikan gabe?

'(jI Eztutela befiere
tratatu izandu,
ori orrela dala
mutillak ~san du;
bere buruarekin
makifia bat Jan du,
egin duen o'kerra
na! luke zuzendu.
40

6/ Etxeko andria ta
nagusiyaI1e1kin
mirabe egondu da,
nai duenak jakin;
andik bira1du dute
badakit zerekin,
soldatak kobratuta
propina berekin.

(/ Palkete bat artu du
nagusiyagandik,
gurasuen etxera
eraman du andik;
amak desMiyoka:
"zuazkit emendik,
bestela jipoyen bat
emango dizut nik".

8/ Norgandik ote duen
ama:k galde diyo,
"mutil gazte batena"
esan du seriyo;
orain egi itxuran
g'ezurra dariyo,
bañan aitzaki oyek
e'ztute baliyo.

41

9/ Armak mandatariya
mutil gazte orri,
7Jer posturetan zayon
alaba etorri;
onek erantzun diyo
klaro eta garro:
"Orlako asuntorik
ez neri ekarri".

10/ "Litxarreri oy¡etan
ni ez naiz ebiltZlen,
ta aUZOiko 'zikiñak
eztakit garbit7Jen;
besteren eskobakin
ni zakarrak biltzen,
gauz ori ondo dala
etzait iduritzen".

11/ Dama or! zeguen
tristuran jarriya,
iñork konsuelorik
ezin ekarriya;
tristiark egun batez
al ura larriya,
orduan jayua da
landare berriya.
42

12/ Bel"e burua zeukan
egiñik abilla,
engañatu nayian
zebiHen mutilla;
etzan lenago juan
ori onen~illa,
. orain bere oNlekin
or konpon dedilla.

13/ Berl'Og¡ei ta amar franko
dirala deritza~
nagusiyak el1llanak
mirabiarentzat;
eZkondutziagatbk
oriyek ',zmretzat;
bayetz 'E!san ta gol"de
zituen beretzat.

14/ Pensamentuz zeukaten
ezkontza egiña,
erl"emediatze,ko
beren utsegiña;
asmu ori zutela
nai',?; ondo jakiña,
a1ferrik izandu da
oyen alegiña,
43

15/ Orra amabost bertso
oraingo berriyak,
2ein dan entenditzleko
moduan jarriyak;
batzuentzat dirar'e
txit penag¡¡riyak,
beste askorentzako
konsolagarriyak.

IKUSI: Jose Manterola zanaren bertso-bUduma, 1877, Donostian, moldiztegian lzenik gabeko
bertso-papera.
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BERTSO BERRIAK

1/ Dama gazte bat ....... da
neri bertsuak jarria,
...... ·en jayo eta azirik
Donostiara etorria,
gorputz 'ederra, izlketan leuna,
kolore zuri gorria,
nobio asko biar dituen
mundu engañagarria.

,
2/ Neronek ez det gogo aundlrlk
lan orLetan sartzeko,
beste a1dera prezisua da
dLbersiyua sort~eko,
korpoeta izan nobiyuari
gezurraz kantaoc jartzeko,
desiatua egongo z,era
oyen ordañak artzeko.
1/1: Neskatxaren izena.
1/3: Neskatxaren jayoterria.
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3/ Dama o;rekin 1ru urdan
zerbait tratatu g.enduan,
orrek zeinbat traiziyo gabe
arsko bizi da munduan,
itzak ederrak aurl'letilk esan,
saldu egit'en ninduan,
konsideratz·en baldin badezu
~ulpa 7Ierorr·ek zenduan.

4/ Majo bat zuen Zarauztarra,
mutil bat gustagarria,
aren lwstutik josten da plantxan
ikasten ziñan jarria,
endI'ledo asko eman diguzu,
baUamentu urria,
kastatu e1a probetxurik ez
suerte penagarria.

5/ Ezkondutzeko oso konfoI'lme
jarriya ziñan arrekin,
attamentxo bat egin nizun da
ain korrient-e n erekin ,
Lgualmente slentimentuan
beste bat edo bil'lelkin,
nik oI'lrenga1ik utzi zinduban
arrazoo aundiarekin.
4t;

6/ Aitamenikan egin Ol1duko
orr€k denari agindu,
kaso aundiak senti ditugu
espliJkatu nai bagindu,
desimuluan 'zabiUen ustez
baño zaizkigu jakindu,
ondo itz .egin da atzetik saLdu
amaika bidar egin duo

7/ Oralntxen ere noblo batek
de'spatxatu du s,eriyo,
beste kasorik ez diot senti
lan ori dala meriyo;
bati agindu zayozu gustaz,
ari izan amoriyo,
toriatutz,en ibi1litziak
ardLpat ez du baliyo.

8/ Orretan zertan biguintzen zera
1endabiziJko itzetik,
malLz;i edo tranpaz bete ta
ateratz·en da ebetik,
zenbait neskatxek ber€ burua
botako luke aitzetik,
ko1kak txituak bezela gero
danak or ditm atz,etik.

<#

6/1: P8iperak onela dio: Aita menicares eguld
orduco». Onela esango nai zuan bertsolariak: Aitamenican eguiñ orduco», ta onela jarrl degu.
7/8: ardlpat = ardi bato
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9/ Gau tagaberdi etxera gabe
orren mirabe gaztia,
erreSipetuko neskatxarentzat
moduederrek eztia,
obe litzake jeniyo txarraJk
beste aldera uztia,
gordallubaen bat hiLdu artian
ibilliko da :tristia.

10/ Galdetutakuan ,esango dute
mirabetxo bat bazala,
konbeni bada gure Jesusek
arren gOl1dalu dezala,
inposible da neskatxa orrekin
engañatutzen naizala,
laster guztiak burlatka dute
ontza txoriak be~ela.

11/ Pauso alper asko egingo zuten
'zure nobiyo ga'ztiak,
eztu baliyo lana oriyetan
'ooozein moduz astiak,
maliziyazko prinzipiyuak
ditu oudoren tristiak,
bat gustoena eskojitu ta
ez engañatu bestiak.

12/ Al, ....... , orain zuretz.at
notizi txarrak dahiltza,
au aditzian esango dezu
"gusto badute bebiltza";
zure artian z,er pasako dan
arriturikan gabiltza,
lotan daudenak esnatutzen
orrela zertan zabiltza?

13/ Egokiago e'z dezu ematen

grandeza oyek artuta,
uste det eze zu zabHtzala
kaso txarretan sartuta,
a~kenerako gelditzen zera
eskandaloak sortuta,
z·eI'1e gogoa deskansa zazu
bat gustokua artuta.
•

14/ ......... , orra zuretzat

amalau bertso berriak,
askorentzako izango dira
gauza konsolagarriak;
zuk lendabi:zi artu zinduen
nObiyuaren neurriak,
oriyek ere ap'enas diran
kulparik gabe jarriak.
12/1: Neskatxaren izena.
14/1:»
»
IKUSI: Jose Manterola zanaren bertso-bilduma.
1877. Donostian. moldiztegiaren 1zenik gabeko papera.
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BERTSO BERRIAK

1/ Urriyal'en ogei ta
laugaIT'en eguna,
bertso bi paratz1eko
.pensatu deguna;
tristurak eraman du
nere osasuna,
au da pesalunbria
eman dira'zuna.

'U
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Irun-go semia naiz
probin tzianua,
andre gayak eman dit
onlalko damua;
nere pazientziya
eztago sanua,
zuretzat gorantziyak
prestatzera nua.

3/ Ustez kunpÍitu ditut
fiñaI'en klasiak,
bañan ondol1e txarrak
ezkontza luzlak;
zure amoriyua
gaLdu du aiziak,
gure itzaik etziran
orrela pasiak.

4/ Berak mandatu egin
ziran lendabui,
nerekin ezkonduta
nai zuela bizi;
biotzak izatia
ainbeste maleú,
azariyak ollanda
artz.en galerazi.

J

Ezin gorde neza~
kausa estaliyan,
lotsa bat artu nUlen
zure familiyan;
pena askoI'en jabe
nago aspa1diyan,
andre gayak utzi nau
bigarren a1diyan.
51

6/ Erromeriyak ere
baziraren usu,
nerekin egin zuen
makiña bat pausu,
amaika egun eder
eraman dirazu,
abe n uen lenalgo
utzi baninduLU.

7/ Eragin dirazute
kayola berriya,
orain tX!oriya falta
nere aldel'diya,
bakardadian nago
tristuran jarriya,
nik dawkadan estadua
lastimagarriya.

8/ Etxe berriyadaukat
dolorez egiña,
neroni aootziyan
kanpoko al'giña;
oraindikan eztaukat
burua u:rdiña,
billatuko al degu
errian ol1daiña.

52

9/ Orain esango dute
alkarren artian,
etxia'r:e ona da
bitatj¡k batían;
kon trariyorik gabe
bizi naiz pakian,
a1dian nai nuena
daukat apartian.

10/ Buru berotzaleak
izandu dirade,
argatik gelditu naiz
probetxurik gabe,
oberik ba1din badu
beretzat me¡;¡ede,
ni ere egingo naiz
beste baten jabe.

11/ Españian ezpada
Frantziyara korri,
iñork nai ba1din badu
nigana etorri;
alferrik gastatu det
zenbait urre gorri,
geyago fiyatuko
ez naitzayo orr!.

12/ Len ere obe nuen
ez banitz fiyatu,
orain bes:terengana
zera abiyatu;
erakutsi di'zute
zer nola giyatu,
gañ'era nik utzita
berriya billatu.

13/ Zertan egin didazu
orlako tranpiya,
ma1ezly,a daukazu
barrendik jailkiya;
ezpadizu para~en
egoki alkiya,
ark ére i'.lango du
zerbait aitzakiya.

141

64

Tristurakematen dit
sabelako miña,
desiatzen derana
logratu eziña;
begi argiya dezu,
kolore berdiña,
nere engañalgarri
mundura egiña.

15/ Biotza triste daukat,
ikantuz ale,grantza,
, andI1e gayak egin dit
orlako mudantza;
alferrik i:Landu da
nel'e esperantza,
orra bertso berriyak
ZUl1e alabantza.

16/

IKUSI: Bertso papera: «Vergaran: Francisco
Maria Mach",» (Loy-ola, Alta Jose Inazio Arana zanaren bertso-bilduma). Paperari puska bat falta
zayo, Orregatik daude emen puntuzkQ lt¡rro oyek.
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NESKATXA BATEK BERE GIZON GEYARI
1/ Milla ZIOrtzireun irurog,ei ta
au 'emezortzigarrena,
bertsu berriak ezarritzeko
eman dirate ol'dena,
kontuak ongi atera eta
alilk ere lasterrena,
gure ezkontza publika dadin
indioten (1) barl'ena.

2/ Ezkontza baten pasadizoa
bear dezutet kontatu,
kulparik gabe deskreditatu ta
enaiz gelditu kontentu,
nobio jaunaik ez dizkit neri
'emandako itzak mantendu,
gizon faltsoak azkenerako
petal'du ematen duo
(1) Indioten dio paperak; seguru asko Indietan izango da.
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3/ O1'ain urrena erran bea1' det
z'ein nuen ne1',e nobio,
. .... . . . . ... galai ol'I'i
iz,ena deitutzen zaio,
asunto txa1' bat izandu degu
jaun O1'i deIa medio,
nayago nuen ze1' tranpa zaukan
lenago jakin banio.

4/ Be1'tsu be1'1'iak ezarri d~kit
baita nik ere ordañak,
ez balin banaiz ekibokatz'en
orrenak bezln bikañak,
alIlebes predi<katu dituzu
gertatu di1'en tamañak,
egiae1'1'at~ lan aundia du
gezu1'tiaren mingañak.

5/ Oi ta bat be1'tsu ikusi ditut
apuntatuak neretzat,
oyek dioten mandamenduan
mantxa1'ik a1'kitzen etzat,
oyek asunto gaiztoaik di1'a
don:oella pobr'e batentzat,
beste o1'Ilenbeste zeñek ezarri
ez da faltako zuretzat.
3/2: Mutillaren izena ta de1tura.
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6/ Sasoi batian orrelakorik
biok ez; gin uen uste,
iya egiñik ge1ditua naiz
rpuestero baten emazte,
matrimonio formala baita
juntatutzea bi gazte,
gure kontuaJk nola diraden
orain jakingo dituzte.

7/ Nere arbolaz beartu nazu
denbora baño lenago,
ezetz publiko erran ni:z;un ta
oral damutan enago,
motibo orrek ekartzren ditu
renbeit asunto jenero,
leku onean nlndake oral
deskuidatua banego.

8/ Nldc erran nizun kontu orri
ez egiteko kasorik,
"arbola orl egon bear da
esposa arte osorik,
andik aurrera izango degu
gauza orretaz besterik",
kontestatu dit "zuI1e ondora
ez dut botako pausor~k".
58

9/ Puska batianegon da ixi1ik,
berriz asi da eskatzen,
asarreturik g1elditzen dela
ez balin badet zerbltlen;
"ez Oe'lU gure relijioan
olako gauzik usatzen,
ondor·e txarra dakarren lanilk
sekulan etzat gustatzen".

10/ Zuri despeira nik ematia

ez da milagro andia,
désgustatua ll'enguen zutaz,
errango dizut egia,
!.rergatik nitaz itz egin dezun
milla alrebeskeri~,
tatxa gabia topa <1emzun
oral urrengo nobla.

11/ Urte betean 1t7.a eman da
egondu gera alkarren,
tratu luzeak azkeneralko
orra zer gauza dakarren,
hirur noblo nintue.1a len,
zu zaitudala laugarren,
hiLdakua'!'e autara dezu
kulparik ez izan arren.
59

121 Munduan bizi zleraten den€k

bear zendukete jaildn,
fondan dagoenak tratatutzen du
datorren edoz'eñekin,
gero nobio juzgatzen dute
ikusi OI1duko batekin,
iua emanik ez da izandu
zu besterikan nerekin.

131 Villa Lujan-en izandu glnen

erromeria ,batera,
trena nerorl'ek pagatu nizun
etzinen gaizki atera,
paketetu ta zuk izan arren
aberatsar,en papera,
nere anayak sosa emanta
yuan zinaden jatera.

141 Nere informia ikasi nairik
zabiltza nere ondora,
zelo geyegiz kargatu eta
dijua zure denbora,
mundu guzia enredatzea
·egin diguzun mejora,
etxea ongi gobernatu ta
juan bear da kanrpora.
13/1: Villa Luján Argentina-ko erri bat da, Buenos Aires-tik 60 bat kllometrora dagoana. Erri ortan oso jayera aundiko Ama Birjiñaren iduri bat
dago, 1887 urtean Argentina, Uruguay ta Paraguayko patrona ta zaindaria 1zendatu zana.
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15/ trrtJe betean Ol'1"en al'1"Opak
nel'orrek ditut garbitu,
mediorikan ez dait eskaini,
oraino denak zor ditu,
gaula au gostur esan bear det
jendeak ditzan aditu,
bertsu berríak ezarri eta
arreildn pagatu gaitu.

16/ BertJso berriak errematian
despeítzen zaitu nObiak,
ni ere orai kont,entu naiz
rpublikaturik egiak,
mundura sortu ginen guziak
g·eral'e bekatariaJk,
arren barkatu ditzaizkigula
Jesus·en Ama Mariak.

IKUSI: Aita Donosti zanaren bertso-bllduma,
makinaz idatzitako bertso-mordoa, Argentina-tik
eskuratut.ako kuadernoa.
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/'

..........·KO BERTSUAK
1/ Milla. 'rortzi eun eta larogei
ta zortzigarren urtean,
bertso berriak jartzem nua
izroeta eder batean,
gure ezkontza nola gaLdu den
......... ·ko partean,
esperantzetan egondua nalz
bl pregoi egin artean.

2/ Nere izena ..... da eta
apellidua ........ ,
ameka bider ako!1datzen zait
Ama Birjina arratsa,
neskatxa gazte batentzlat naukan
oso kariño zorrotza,
asko kosta zairt baiño alperrik,
etzen logra~n erre2:a.
1/6: Errlaren !zena.

2/1, 2: MutilIaren izena ta deltura.

'JI Esposatzeko konformatuta
and~kan illabeteko,
iñbusterian etorri zinen
amar duro emateko,
enkaI1gartua zinela eta
ilien billa joateko,
oI1duan ezetz esan banizu
ez nuen asko kalteko.

4/ Orretarako ibilli giñen
f.eria egun batian,
biak Irun-en meriendatu ta
Ikale guzia betian,
,esan zenduen: " ..... , ni nago
zuretzat borondatian",
inbusteria franko bazuen
tripa berrundu artian.

5/ Solas ta solas etorri giñen
f'eriatikan etxera,
eztiarekin kon:paratZ'en det
gure orouko patxara,
esan zenian: " ..... , zu nitaz
ola gustatz:,en baz1era,
nai duzunean bazijoazte
pTlegoy-en enkal'gatzera".

---4/5: Mutillaren

izena.
,5/5: Mutillaren lzena.
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6/ F'eriatikan etxerakoan
zeron€lk esan zenduan:
"zu bezalako imajiñarik
e'z da neretzat munduan".
amodioa kantatzen zizun
gal'eperraren moduan.
ni ere ezin geyago poztu
sartu banitzan zeruan.

7/ Bikarioa billatu nuen
nobiak esan bezala.
bai ta firma asko enkargatu're
pregoyak bota 'zitz,ala.
dama batekin e,sposatz'eko
intentzioan nitz,ala.
umi1dadian erantzun zidan
l~bailen artu nezala.

8/ BestJe pregoi bat egin ziguten
andik urrengo jaylan.
,elkarrengana juntatu eta
exeri giñen mayian.
" . . .... zurekin ixilik nago
solas bi egin n ayian".
ontz erdiko bat eskatu zidan
Ienengo artazoyian.
8/5;
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Mutill:!ren izena.

é/ Len bederatzi, orduan zaZili,

amasei duro justuak,
oyek direla esan nezake
patriketarik ostuak,
bestleren gauza arrapatz1eko
lixto derauzki eskuak,
munduan e'.lÍn fida gindezk:e
zeren ....... gaxtuak.

10/ ......... ·ko naturala da,

........... grazia,
munduan asko korritua da
......... ·0 azia, .
<liru puska bat kendu dlrazu
dolorez irabazia,
ontzako baten kaltia badet
zu pretenitz.en asia.

11/ Nere nobla nola dabillen
regon 'zaitezte aditzen,
.........«0 portuan dago
mariñeruen serbitzen,
emakume bat ederragorik
munduan ez da aurkitzen,
dirua franko irabazten du
oyen arropa garbitz,en.
9/8: «Zeren gaxtuak» jartzen duo Beraz, zerbait falta da, ta «gaxtuak» puntua lzanik. erdian
utzi degu utsunea.
10/1: Erriaren izena.
10/2: Neskatxaren izena ta deitura.
10/4: Etxe baten izena.
11/3: Erriaren lzena.
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12/ 13eatzi duro eman nizkizun
illíen billa joateko,
franko direla iduritren zait
tra.nposa batek jatl€lko,
lwltxoín ederrak bear zirela
deskantsuan etzateko,
zer enganio pasatu zaitan
ez naiz lotsa esaWko.

13/ Emakume bat falsoa'gorlk
munduan ez det ilkusi,
bertsuak nola paratu naizkan
e'hpazituen mevezi,
lwrrída andirik ez du egingo
mutil gaztÍlen igesi,
bortz zentimuan amabortz bertsu
nai dituenak erosi.

13/7: «amabortz bertsu», beraz beste bi ere
badlra, ez ordea nik arkltu dltudan toklan.
IKUSI: Alta Donostl zanaren bertso-bilduma,
makinaz idatzitako orrla.
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EZKONTZA qALDUTAKO BATEN
ONDORIA

1/ J aun zerukua ekatzu arren
grazi eder bat aurrena,
Euska~errian jaildin dezaten
guri glertat2en zaiguna,
Donostiyan nik guztiz izan det
etX'eko andre zekena,
merezi du ta ...... Salsa
para nai diot izena.

2! Pozaz beterik arkitzen nint:zan
etxe orretan sertbitz'en,
...... al'argun dagoen batek
ninduelalko maitatzen,
Ama Birjiña Martxokoz asi
giñan gu biyok tratatzen,
z~i illa bete pasa ditugu
alkar t;xit ondo maitatzen.
1/7: Etxekoandrearen 1zena.
2/3: Alargun orren izena.
67

3/ Santu guzi.en bia~amona
ai ura egun tristea,
alal1gun orrlek bere burua
zeukan gezurl'ez bet'ea.,
atso zar orrek jarri're zigun
gu biyontzako kaltea,
inf'ernuetan zabaliJk dauka
s:ol1gin txar orl'ek atea.

4/ Erantzun zidan alal'gun orrek
egun berean asarre:
uEz det nai egin bada sekulan
iñola z'erorren jabe,
naya,go det nik aurrakin hi'zi
ezkondu gabe beñere,
zer dezun kulpa ez dlzut bada
zuri esan nai batere".

5/ -uNorbaitek zuri esango zizun
nesklatxa txarra naiz,ela,
gañ'erakuan zu ezin arki
orren aserre bestela,
zuri ga ur ori esan dizuna
al zer nolako 8'zala,
atso gaiztoen kontu o~an
fiyatu etzaitezlela".
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6/ -"Etxeko andriak esa1:len zidan
aspa1di' zuregatikan
ez,ertarako ez dé'zll'ela
batel'e arretariikan,
e:z; ekartz·eko nere aurrari
zu bezelako amikan,
apartatz,en naiz beti betiko
gaur bertan zuregandikan".

7/ -"Ni ez naiz emakume bat
asko bezela ziikiña,
lanianere guztiz ..... naiz
amoriyuan txit fiña.
ni nalzen baña txarragoa da
etxekoandre samiña,
enredo asko salsak ugari
dituen atso sorgiña".

8/ -;'AdLos bada, maite izana,
txit ondo zaitea bizi,
iIlik detan pena garbiro asko
dizut orain erakutBi,
gey'egi da kit ni añaJko bat
dezuela zuk mer,ezi,
alferrikako izketa oni
obe cliyogu guk utzi".
7/3: Ezin irakurrl emen diona.
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9/ "Ogei eta bi ontza baditut
ezkonduwean dortet.zat,
oyak ere bi ortxlen dau:lJkate
guraso onak neI1etzat,
~ste det bada aski naizela
alargun dagon batentzat,
zuk utzit.zia biotlz nerian
atsegin gertJatutZ!en zat".

10/ San J eronimok bere tronpeta
guri jotoon digunian,

atsua ta ni arkiko glera
Jaungoikuare:n aurrian,
esango diyo faltatutzen dun
JesUlkdstoren 1egian,
infemuetan egon zaitia
penaz eternidadian.

11/ Ez det nik orain bada egiten
alal'gunaren kulparik,
bañan etzuen sinistu bear
orrela sorgin konturik,
ni añako bat imngo dula
ez det egiten dudarik,
Dlm're norbait Jaun zerukua'k
~~ enumgo al dit.

70

12/ Asko uai dictan gala.! bat badet
ederra eta gazt€a,
beti esat€n así zaLdana
"hiotz nereko maitea",
pasa bañan len Garagarrillak
aizkeneko as>t€a,
afilen emazte gertatutz,eko
alax;en daukat ustea.

IKUSI: Tolosako Fakundo Adurriaga «Besamotza.» zanak eskuz-ldatzitako bertso-mordoa.
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BERTSO BERRIAK

11 Gra'zia eskatzen diot
guztian Aitari,
entendimentua
azkatzeko neri,
bertso berri batzuek
na! "nituzke jarri,
zeñentzat edo nola
esango det garbi.

2/ Pasadizua garbi

nik esan nai nuke,
ontara naiz dama bat
dala mediante,
gezurretan pasazi
dizkit ark bi urte,
ez naiz soselgatUJko
zein dan esan arte.
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3/ Esplikatz'era nua
zein dan ori bera,
bere naturale.z:az
.......-arra da,
.........-n jayua
bertako alaba,
gañera du grazia

....

...... ........

4/ EzkondutZleko on
nerl agindua zan,
bi) urtian egon· naiz
orren esperantzan,
fiñaguazalako
negoan konfianízan,
bañan z'er egin dlran
biar dietesan.

5/ San Bartolomletan
ezkontza egin nuan,
oso konforme zegoan
neSlkatxa orduan,
mudatu egin zaigu,
ez dakit z,er duan,
andreg,ai egokia
billatu ~enduan.
3/4
3/5
3/8

Neskatxaren jayoterrla.
»
jayotetxea.
»
izenak ta deltura..
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8/ Ez otJe naiz a~kitrz,en
komenientz1an,
bay,etz agindu zdran
osO' nOblezian,
bañan laistJer asi zan
ori ma1ezian,
fiñezak iraun dio
denbora gutxian.

7/ Ezkontza au z<erratuta
andik ondorian,
ama ta Ineskatxa ori
topo egin bidian,
TO'losatik gorago
Olarrain bidian,
uste nuen zijuala
josteko idian.

8/ Egun ortan dama ori
erritik galdu zan,
etzan algiri eta
ez nekien nun zan,
nen kaso egin gabe
Andoaña Juan zan,
arakiñ.aren etxian
neskame jarri zan.
7/6: Olalo zegoan, bailan Olarraln bear duo
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9/ NeSlkatxa orl et:z.an
agiri iñun da
galdétu egin nuan:
" .......... nun da?";
oI1duan esan zuan:
"Anldoaña jun da",
nolako oyala da
ortan ezagun da.

10/ Andoaña joan zata
jakin nuenez,
karta bat bialdu diot
nere l1lzaren partez:
ia ove zeguan
l>engo borondate.z;,
artan ere falsla:
err:espuestarik ez.

11/ Uste nuen karta orl
nik zala galduta,
eI'respuestarikan
etzan azalldu ta,
neska orretk gordia
z.edukan artuta,
ori beoo egin dit
berri~ biralduta.
9/4: Neskatxaren izenak.
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12/ Nere berri gabe ori
Juan Andoaña,
ja1kin dezute zer dan'
geroko ~amaña,
bi karta g.egituan
nik orri egiña,
ark errespuestarik ez,
zer andl'legai fiña.

13/ Ori ezagutu1:zien

oso dago zailla,
argattkan ez nago
nerau're ixilla,
bi gizon bira1du'izJdt
gero nere billa,
zerbait itz¡egitera
etorri nadilla.

14/ Lenago ibilli da

orlako peskisan,
gero bi mandatari
e,san dedan gisan,
ura zegoan tokira
joango ote nitzan,
ez nitzan allegatuko
jakin banu zer zan.
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15/ ........-tik Andoaña
biraje luzian,
aI'gana juan nintzan
zerbaiten pozian,
Birjiña Errosarioko
bespera arratsian,
an itz egin glenduen
biar zan klasian.

16/ GeI1en pasadizua

tratatú genduan,
argana Andoaña
juan nintzan oI'duan,
andik ateratz'eko
urte berri onduan,
josten ikasitzeko
biar zan moduan.

17/ Alkarri gauza giñan

adierazita,
........-ra juateko
neskametza utzita,
pamilian puntara
txit kOO1eni baita,
¡primaberan eZikontzeko
j1ost1en ikaslta.
15/1: Neska-mutil oyen erria.
1711:
»
»
»
»
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18/ Nik nai nllan Andoaingó
neskametza uztia,
........-ra juanda
josten ikastia,
orren kontu guztiak
ederrak eztia,
errian billatu du
majua bestia.

19/ Lagun batek esan dit:
"Egingo au utzi,
beste batekin arr·ek
ezkont.za dik así";
zelata egín eta
genduen ikusi,
apropos Juan nit:zan
testLgu ta guzi.

20/ Ori g¡ertatua da
Juan dan Mayat:zian,
illaren ogeyian
eta arratsian,
majua etorria
zuen llluntz.ian,
leyotik atera zan
irurak jotzian.
18/3:
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Neska-mutll oyen erria.

21/ Nere kristauak, oyek
orrela dirade,
etzitzayon alkordat:zen
ni nitzala ere,
etzuen uste baña
ikusiak gaude,
gau guztia pasa zuen
argirikan gahe.

22/ Mutill ori juan zan
irurak jotzian,
ni barrenen sartu naiz
ura ateratzian,
tentatu det llIeskatxa
nekien klasian,
desped1da gau artan
bertan aman zian.

23/ AlJdrebes dabilLenak
malkiña bat lan du,
ori aza1duko da
goi'.l edo berandu,
orr.elako kristauak
juiziua nun du?
oI'lduko majua're
utzla omen duo
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24/ Zu .................¡
ni naiz berriz ...... ,
zu nolakua z'eran
j'endiF~ du jakin,
desrpeitzera nua
ogei ta laurelkin,
orain bi:zi zaitia
na! dezunarekin.

24/1: Neskatxaren lzenak ta deltura.
24/2: Mutillaren izena.
IKUSI: Tolosako Timoteo Adurrlaga zanaren

eskuz ldatzltako bertso-mordoa:
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BERTSO BERRIAK
. 1/ Milla zortzireun larogrcl eta
emezortz!garl"en urtian,
bertso berriyak Jartzen asi naiz
unwl"e eder batian,
txasko polit bat gertatu zaigu
Btdasoa-ko partian,
.
neskatxa batek autan jarri nau
bañan beretzat kaltian.

2/ Apellidua ....... daukat,
....... det 1zena;
.......·ko barriyu ontan
...... ·n bizi naiz.ena,
............... ori da
salsa jartzen daJbillena,
lenago pruebak emanak dauzka,
ezta ollanlda zuzena.
2/1.2:
2/3:
2/4:
2/5:

Mutillaren apellidua ta !zena.
Ballararen 1zena.
Baserriaren 1zena.
Neskaren !zena ta de1tura.

3/ Íru bat illabetian geta
aski ederki konpondu,
dudik ezta nik despeilida emana
gaixualk pena artzlen du,
beren s,emia korrejit~eko
gure etxian esan du,
·eztute berak hiere egunetan
aslwrik egin i:¡¡andu.

4/ San Juan illaren amaika zan an
kriminal zar bat bez'ela,
€san ziraten justiziyara
etorrí biarra nintzala,
neska txa ori nik gure etxian
potI'txazi omen n uala,
ezta aitu nai len borondatez
biraik ematen zirala.

5/ Justlz:iyara etorri nintzan
zer pasa zan esa1Jeko,
..... '" ori pronto zeguen
neri kara emat'eko,
ark testigua falta zue'la
tranpiya zikin bateko,
esan ziguten berriz urrengo
astelenian juateko.
5/3:

Neskaren izena.

6/ AstJelenian juan giftan ta
izIDetan giñaden asi,
neskatxa orrekin Zler pasatzen. zan
€San ziratJen lenbizi,
nik €San nuen dekIaratzia
etzala a'gitz itxusd,
ark salto gutxi eingo duela
mutil ga,ztian igesi.

T/ Gero . .... ... ori galdia
tokatutzen zan klasera:
"Gauz ori publikatzia zeoni
lotsatutz,en ez al zlera?
zer demontretan juan ziñaden
zu mutil aren etxera?"
Erantzun ziyon: "Gona guerriyan
ondo ote nuen neurtzera".

8/ Lotsa a"4ndirik eztu dama orrek
gauza ori esatellro,
~ostura txarrian sumatzen det
kristau fiña izatJeko,
bere lengo semia eskutik
...... -era juaneko,
2!er jostunera billatu zuen
ganan neurriya artzeko.
7/1: Neskaren izena.
8/6: Baserr! edo toki baten izena.
S:.1

9/ .... . .. .. .. ... testigua
ezta agitz gizon fifia,
kOIllParatutzen det orrekin ITiik
eltze iteko bustifia,
neskatxa ori anvaratz1eko
orr,ek artu duen griña,
1ena~o berak ~Qbernatu du
........·r,en jardiña.

10/ Bizkarra konkortuta jartz1en zan
gauz ori galdetutzian,
por si acaso deus sumatJu zuen
.......·ren etxian,
etzakiela deus esan 'ziyon
lendabiziko itzian,
¿¡¡guro samar mudatutZlen zan.
neri're ori eLn zian.

11/ Juramenturik eging:o zuen
ekin ziyoten galdezka,
iya etzuen arrek sumatu
postura txarrian neska,
laja ge1dirik aitu zuela
eta .. '" igeska,
gero ondotik estu samalTak
dozen eI1di bat mariska.
9/1:
9/8:
10/4:
11/6:
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Testiguaren izena.
Neskaren izena.
Mutillaren izena.
Neskaren izéna.

12/ Falso tJestimoniyua orla
lagun baten. jayotzen,
anima garbi erukitzia
e1lzayo asko gog:owen,
postura oI)I1etan ibiltren dana
iñori konduta galwen,
despI1eziyorik a undiyenakin
alwe e.z¡ta pagatoon..

13/ Mundu onetan eztu baliyo
asko forrnaUdadiak,
orlako gauzik eztu agintzen
Jaun~oikoaren legiak,
aziyo ederrak egin tiazte
...... eta .....·k,
izazipi egun pI1eso pasa ditut
kulpa aundirik gabiak.

14/ Ni kartzelara desterratuta
oiken ganat.z¡i pizarrak
ustJe det eramang;o tuztela
inf.ernuko diabru zarrak,
egunen baten etol'ko zaizka
'zorrO'zturikan adarrak,
oI1duan aplakatuko dira
g,ezurti oikin indarraik.
13/6: BI 1zen, bigarrena neskarena.
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15/ Famili)'1etan jarri tugula
sekulako dis.gustuak,
jendia asko ako~datzen du
........ ·ren sustuak,
ni kartzelara desterratuta
tkunlPlitu tm:te gustuak
poliok aisa pa.gatuko tu
oik egindako gastuak.

16/ TesUgu ta oik ama alabak
egin dItuzten pausuak,
d€tklaratuaz zabaldu nai tut
konbeni airan bertsuak,
kanta ditzaten ........ ta
......... ·ko atsuak,
ondotikan akonpañatuaz
beren testigo falsuatk.

15/4: Neskaren l¡¡;ena.
16/5: Neskaren l¡¡;ena.
16/6: Baserri edo toki baten ~ena.
IKUSI: Mold1¡¡;teglaren l¡¡;enik gabeko bertso-papera. (Joe.kin Gamborena Zabala, Errenterl).
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BERTSO BERRIAK

1/ Lenengo erromeTiya
gendun Astiasun,
lore eder eder bat
eman zeñidazun;
g'ero Santiagotan
dantzatu ninduzun,
orretan ezagun da
zenbat nai dirazun.

2/ Tolosara jua.n gtñan
biyOlk alkarrekin,
zUl'le borondatia
al baneza jakin;
itzik ere egin na!
etzuen nerek!n,
al'ek nayago zuen
beste edo·zeñekin.
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3/ Ondo konpondu giñan
joan dan San Juanetan,
neI1e patrikaratilk
barrera danetan;
erroskil da sagardoz
aurretik aseta,
barrera pagatzeko
gañera peseta.

4/ Ondo konipondu gUían
geren kontratuan,
ezkonduko giñala
aurtengo nre'guan;
baita baliatu're
ge1'len enp1euan,
bat bisigu karrayo
bestia kontuan.

5/ Nik aman nizunian
boronda1Jez mantoy'a,
gustora ibiltz.en ziñan
dantzan panparroya;
aitu izan baz,endu
nere arra'zoya,
aspaldi bota zuen
~aizak poogoya.

6/ Oyek eroan nlzkizun
beste croegaliyak,
erraztun ederra ta
zapata berriyak;
ddrua sa,Ipu eta
Jmstata ekarriyak,
orain utzi biaitu
diana guztiyak.

7/ Persona mudakorra
izan ezpaziñan,
etziñaden sartuko
besteren koziñan;
pikara iotsagabe
gaizki itzegiña,
zer dan esan zaidazu
nere utseglña.

8/ Nai dedana esateko
jarri nazu eran,
jendiaik jakin deMn
nolakua zeran;
zu ez bez,elakuak:
badauzkat aukeran,
kontu. artuko dizut
nola blzi zeran.
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9/ Zuregatik egin det
nere al derana,
ez jaikin i'um banu
falsua ziñala;
despedida orr'ekin
sarturik puñala,
zeruko Jaungoikuak
lagun dakizula.

10/ Mios, Lezo, Lezo,
amante neria,
......... guziyan
parerik gabia;
zuregandik parti tz€lko
ai au dolorla,
('JI, arren txuleatu
......... nerla.

IKUSI: Bertso-papera, moldlzteglaren
gabea. (Gertrudis Arrieta, Errenteria).
10/3: Errlaren lzena.
10/8: Neskaren izena.
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izenik

BERTSO BERRIAK

1/ ...............
da nere graziya,
.......-n ja~o ta
naiz bertan aziya,
bi urte ontall neukan
ezkontza asiya,
orain kantati nago
nobiyak utziya.

2/ ...................
ustez emaztétzat,
nunbait etlan komeni.
ala iduritz'en zato
beti gogoz zan bera
kulpak besterentzat.
naitasun aundirilkan
etzuen neretzat.
1/1
1/3
2/1

Mut1Ilaren lzena ta de1tura.
Mut1Ilaren jayoterrla.
Neskaren 1zena ta de1tura.
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31 Ezkondu nai nuen da
ez nenguen lasa,
ema'zte gayak ziTan
notizi au pasa,
nola aditu zuan
gurasuen tl1aza,
mutil ona bai baño
baserri e&kasa.

41 Notlziya berri bat

andik beriala,
gurasoelatikan
protxurik etz.ala,
bañan arren gogua
firme daguala,
nolana'i're nerekin
ezkonduko dala.

,
51 Andikan laster eman
zIran aditzera
zijuala neskame
edo s'el1bitzera,
erresponditu niyon
berari atzera,
ez dezula nai esan
ikonforme ~azera.
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6/ Nunbait kejoso xamar
jarri nintzanian,
damak emespuesta
deskantsu onlan,
ouela esan ziran
bernk zU'.z·enian:
ikonforme z,eguala
gusto nuenlan.

7/ Dama orrek esanziran
gañ,era faborez,
gurasuai esatia
etzala a1drebes,
betJi're obe zala
ibiltzia legez,
jakin bear zuela
nai zuen edo ez.

\ 8/ Altak errespuesta
itxuraz :Eormala,
jayak bazetozela,
egongo giñala;
ikusi nuenian
agertu etza1a,
klaro igarri niyon
despectida zala.
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J/ Aitak noblyarek:in
zedUikan idian,
abisua eman ziran
formaUdadian,
gu ikustiagatik
deskantsu onian
e~konduko giñala
San Pedro ondorian.

10/ Nobiyak abisua
berriz zuzenian,
etzala ezkontza
denbora onían,
egun luzia eta
soruan lanlan,
ia ez al zan obe
uda at.zenian.

on

11/ Modu txarraJk bistan da
txit nenguan estu,
dama orri esan niYOll
da al zan O'ztu;
er,respondi ziran
a,guro ta justu,
egingo zukiala
dotia apustu.
!:H

i2/ Jokatzeko konforme
ziñaden dotia,
ezta asko aurretik
itzak ematia,
g.aizki iduritz,en zat
gey'egi esatia,
etzan ooko txarrago
len fiñ eg;otia.

13/ Orren dotia zer dan
amaikak badaki,
nunbai:t milla peseta
dirutan iduki,
eta gañera bi oi,
ez al da poliki?
baña nik zenbat detan
oraindik ez daki.

14/ ........... or dabil
Tolosa a1dian,
neskatxa mUd&KOrra
SantaI'len moldian,
berririkan baletor
zledorren galdian,
arrekin porta zaitez
flñeza ablan.
14/1: Neskaren !zena.
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15/ ZUI'lega1Jikeman det
makiña bat pauso,
berriz ere ikustian
eingo dizut kaso,
etz1erade porta tu
agitz kuriyoso,
libre nagoanian
lwntentu naiz oso.

16/ Sasal ederrekua
ni nago mutilla,
ez det juan bearrik
emaztegai billa,
bostek albisatzen dit
,agertu nadilla,
zu baño fiñagua
gertatu dedUla.

IKUSI: Bertso-papera: «Tolosan: Eusebio Lopez-en moldlzteg1an.» (Isabel Zuaznabar, Basoaundla,
Lasarte).
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BERTSO BERRIAK
1/

Pensatut~en

det ........·ako
bertso berriyak jartzia,
gazte j,endiak desiatzen du
dibersiyua sortzia,
pensatu nuen dama batekin
nere estadua artzia,
disponitz,en det zer pasatzen dan
euskera'z; publikatzia.

2/ Nere ez¡kontzaren pasadizuak
nai ditut adierazi,
..................... naiz,
nobiya ........... ,
€zkondutzeko pl'etentsiyua
nik jarri niyon lenbizi,
klase orretako emakume bat
ez ote nuen merezi.
1/1
2/3
2/4

Errla.
MutUlareh lzena ta deltura.
Neskatxaren 1zena.

,
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3/

Ésan diteke bizi gerala
biyok 'e~karren auzuan,
publikatzia libJ.'le izango da
egiak diran kasuan,
geren izk'etak pasa ginduen
txit amoriyo gozuaJ.1,
geroztik beti fifl egondu naiz
satisfaziyo osuan.

4/ Konformatuak g'elditu giñan
€zkondutz,eko itzian,
orre'k beriak faltatu ditu
dudan emanak baitzian,
itzakederrak, ming:aña 1euna,
borondatia atzian,
tra"i,umentuak artu ginduen
neJ.'letzal zorÍ galtzian.

5/ F1ormalidade'l jakin gtenduen
gurasoen boroJ.1datia,
orlako gauza dUDen gogotik
obialguak baiDía,
. . . . . . . . . .L ........ dago
neskatxa zerbait drebia,
ni ere berrlz beti izan naiz
persona korrlentia.
5/5:
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Ne3~(ntl:3,'Sn

iz::ma ti:). deitura.

(j/ :li;saten ziran posible etzalá
beriala prebenitzJa,
oyle}{ nai zuten piska batian
pa.z:1en tziya artzi.a,
ner·e partetik ni.k nai nUikian
l>enbailen esposatzia,
neskatxak ta amak biak nad zuren
artian eskusatzia.

7/ ................sia zala
JIrte ............ a,
z,enbait personak ezagututzen
oso gaiztoaik oi dira,
ay'ek tavdatuegin nai zuten
lu.z:apeneko segira,
aH,er gaiztoan ez naiz egondu
neskatxa orri begira.

8/ DCJI!Iliel Santu inguru artan
berak billa tu ninduan,
San Juanetalw prebenitzeko
korriente zan orduan,
e1karri klaro esan geniyon
z,er intleI'esa glenduan,
keja baziñan beriala:lreU
despatxatzia z·enduan.
7/1.2:

Bertso-papera puskatuta dago ta ezin

lrakurri.
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9/ Itz eder asko aditu nuel1
neskatxa omen aotikan,
e'sperantza ta konsuelua
edozein aldetatikan,
ama al abak ari dJirade
beI1en erara platikan,
delsrpeida osoa eman di,rate,
ez dakit ~erengatikan.

10/ Motiborikan nik ez det eman

zital,k,eriyan ast1eko,
sentimenturik bestek duenik
oyelk ez dutle usteko,
ama ez dauka giyal'i txarra
zer egín ,erakusteko,
mantxa txamen bat sentí al dezu
modu orretan uzteko?

11/ K;onduta txarrik etzat arkitzen,
ez daukat zertan lotsatu,
ama alabak dituzte oyek
mingañak baplO dantzatu,
emandako itzak IOndo kunplitzlen
ez dira asko kansatu,
zuen esklabo naguanilkan
ez dezazu1Jela pensatu.
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12/ Konpl'ometitu nlntzan kasuan
flñ asko diyot s,egitu,
zuk utzl arl'eJ:l nik izaITgo det
lemigo ambat kreditu,
amar nobiyo badituela
berari diyotaditu,
kontu orretan ni utzi arren
nork itz,egüñaik baditu.

13/ Aukera aundiyan bizi zerade,
ez zaude errukarriya,
denboral'ekin geyentxuairi
betetzen zay.e neurriya,
len guzüetan maitLena ni,
orain mudantza b€rriya,
askotxorekiln tratatzen de'LUn
mundu engañagarriya.

14/ ZUI1ekin neIle tratamentuak
ziran denbora gutxilko,
len emandakó ltza faltatzl€n
neronek 'e'z nuke etsiko,
orain dauzkadan sentmne:ntuak
dizkizut erakuts1:ko,
itzak orrela einan e'zkero nik
lñor ez nulre utz1,Iro.
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15/ Neskatxa or~erk tduldko du
majozko abundantziya,
orain onena eslwjitutzlen
daukazu penitentziya,
nere nobiya jayua dago
aspaLdi gonak jantziya,
den bora asko baño Ienago
eingo det dtlij,entúyá.

16/ Kulparik gabe despatxatzia
nik ez deritzat egoki,
biyotz gogorrak diran mediyoz
ez naute asko erruki,
zu mudakorra izan zerala
jendia frankok badaki,
nilk andI"egaya billatuko det,
eL kuidadorik eduki.-

17/ Gu jendiaren aupen txarrian
~ergamk ote gabiltza,
nayago nuke senttdu oyek
erretiratu banintz,a,
zuen mingañak dirala kaso
nabamnenduak dabiltza,
~ero'I"e otsak izango dira
fiñago eZ bazabiltza.
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18/ Urte ta el1di pas.atuetan
tratatu de'Zu nerekin,
pr,ezisamente gusto aundirik
ez da izandu gur'ekin,
aurrera ere nobedadiak
izango dira zur'e·kin,
bat gustokua ar zazu eta
suJeta zaitez arekin.

19/ GUI'leezlkontzak tardatu egin du
bein g.e1ditu eta bein asi,
emakumÍ<en OIpiniyuak
batzuek ditut ikasi.
Dik orI'lelalw despreziorik
apenas nuen merezi,
suerte On bat egin ezazu
adios "oo. " " "

19/8: Neskatxaren l?Jena.
IKUSI: Bertso-papera: «Imp. de Eusebio LopeZ». (Alza.1egi baserria. Berria.tua. Blzkaya).
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BERTSO BERRIAK

1/ Mer'ezl dUén neskatxa batl
nua bertsuatk jartrera,
notizi onak juango zai'.~ka
belarriyaven ertzera,
arrazoi txarra berekin dauka
orvek itzetik ortzera,
nongo galaya etorriko da
dontz'ella ori art:oora?

2/ Neve andregai onen kontuatk
al banitzakle zabaldu,
orla dabiUen emakumiak
7Jerbait meI1ezi ez al du?
Goyerritikan Donostiyara
mirabe au zan az.a1du,
nai luke baña bere gustoko
lekura ezin da saldu.
104

3/ Ni naiz A,gustin Donostiarra
orren nobiyo izana,
dama orrekin ezkondutZl€ko
asmuan egon naizana,
amaika bider "nik maite zaitut"
ori da neri esana,
bañan denboraz antza eanan nion
tela ederra etzana.

4/ .........-tik Donostia-ra
U'8Slkatx ori etorriya,
Ategorrieta-ko etxe batlan
zegon s'erbitren jarriya,
orren fiñ'eza nolakua dan
nago ondo igarriya,
ez nuen uste 'ziñanik OITen
mundu engañagarriya.

5/ Egun batian pasiatuaz
Ayatera nijuala,
neskatxa ori ni ilkusita
etorri zan beriála,
esan ziraden lanak egin da
bakarrikan zeguala,
eta nerekin erromerira
juateko asmua zuala.
4/1: Neskatxaren jayoterrla.
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6/ Esan bezela arratsaldian
Lezo-ra gera abitu,
Santo Kristo!'len eveiz ortara
gagO'z g·enduen slegitu,
nere nobiya onek er!'lezo
ederrak oregin ditu,
andik irten da plazan balsian
iñola ezm zan ge1ditu.

7/ Sel t'erdiyetan etorri giñan
Lezo aldetik et:lG€ra,
ori atian despedituta
juan nitzan apaltzera,
erretira O!l1ak eztu ekartzen
biyaramonik galt:zera,
beranduago iñoiz juaten
oitua izango ~era.

8/ Andik urrengo ostegunlan
herriz giñan alkarrekin,
galdetu nion tratamenturlk
izan zuen iñor·elkin,
e,rantzun 'ziran: "Orlako lanik
'ez det nai nik besterekin,
mundu ontako egun bakarraik
pasa biaitut zur,ekin".
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9/ Nesk,atxa onek bere baimena
orla eman ziranian,
aita ta amaren etX'era juan
giñan biyaralillunian,
guraso oy,ek konformaturik
alabaren ,esanian,
esposatzeko esan ziguren
gemk nai genduenian.

10/ Ezkontz'erako urre betian
josten ikasi aurl1ena,
maikiñatxo bat biar zuela
'esan ziraden url'ena,
Bilbao-tikan ekarri nuen
juan da a,l zan a'lkarrena,
milla errial kosta zitzaidan,
etzan izango txarrena.

11/ San Migel<etan Urnleta-ra
urrengü erro;¡neriya,
ollanda onekin ekusi det nik
makiña bat Immeriya,
,neri patrikara ustutzia
beti onen lariDeriya,
orrekin orla ibiltzia da
guzti'zko zorakeriya.
107

12/ Orren aziyo ederrak nola
diran ari naiz azaltzen,
baña alel'e orrelakorik
ezta barrendik kejatz'en,
beti zerbaiten eske ari da,
el; du pakian laj.atz'en,
e'ta gañera belarritako
batzuek dizkit eskatzen.

13/ Belarrltako oy¡en aukera
glero nobiya gaztia~.,
pena ematen ziyon oriyek
erosi gabe uztiak,
preziyo onek ikaratuta
jarriko ditu guztiak,
ogei peseta dirade nen
patrikaratik kostiak.

14/ Illabete'ra esposat~eko
berak esan zIranian,
pentsatu nUien egongo zala
txit borondate onian,
begira jarri naiz dama orri
andik urrengo egunian,
Vitoriar bat lebita~duna
zedukan a1damenian.
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15/ Lenago iñoiz modu ontako
tk:ontuak pasa oi <lira,
erantzutia on'ek merezi
luke ber'e arpegira,
orlakuekin g'eyago ere
laister aspertuko dira,
tranposa onek denboraz artu
zuen nere despedira.

16/ Mundu onetan gut:xi dirade
orr'en antzeko personak,
ez sinistia obe lltzake
orlakual'eri esanak,
biyotzez faltso ibilli arren
min,gañan ditu itz onak (1)
amaika barau egin bear du
au artz,en duen gi'lonak.

17/ Orain dadukan nob1yo orrek
makiña entr,egatu zian,
1e[)uan artu ta etorri zat
zorrozlkimen antzi.an,
kale kantoyan: orr1ekin dago
lanet1kan etortzian,
sukalde otza maíz izanlgo da
au bizitZien dan etxian.
(1) Bertso-paperak gizonak dio, potua beraz
urrengo puntuan. Dudarik gabe itz onak bear du,
«Bertsolariya» aldizkariak dion bezela.
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18/ Papera Ol1etan dauden bertsuak
na! zituen gaIerazi,
en1;:leñu billa nola ~ebmen
neronek nuen ikusi,
zu bezlelalko saIserak asko
geyago zuen m'er'ezi,
nere andI'egai GOy1errikua,
gustu b,adezu ikasi.

IKUSI: Bertso-papera: «Baracaldo - Tipogra~
fia de B. Guzmán». (Manuel Lekuona apaiz jaunaren bertso-bilduma).
«Bertsolariya» aldizkaria, 1932-VIII-28: 1/7:
orra itzetik ortzera; 3/4: nitzana; 5/2: Ategorrie~
tara nljuala; 6/5: nobiya orrek; 6/6: or egin ditu; 6/8: iñola ezin gelditu; 8/6: nik ez det nai
iñorekin; 11/1: Migel Deunetan; 11/5: nere patrika ustutzia da; 12/1: orren asea; 13/3: pena ema~
ten ziran ayeri; 13/5: preziyo oyek; 14/7: Vito~
ria-ko lebita dun bat; 15/1: lenago iñoiz; 15/6:
laister esposatuko dira; 15/7: tranposa orrek; 17/3:
etorri zaidan. Bigarren bertsoa falta da ta 15'garrena ta lG'garrena tokiz aldatuta daude alkarrekin.
Azkenean alaxe dio: Oarra.-Bertso oiek Arteaga-tar Nikolax, 70 urte dun Mañaria-ko gizonari
entzunak dira, eta berak dionez, mutll gaztia zala ikasiyak.
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BERTSO BERRIAK
1/ Abiyatu naiz asunto bati

bertso berriyak jartzeko,
arro dabiltzan buru ariñak
ervespetuan sartz1eko,
neskatxa batek esan zir,aden
nola ze,guan saltz,eko,
bastante bero pr,estatu nl..nt:zan
berau andretzat artzleko,
beste gauzikan ez nuen biar
neve burua galtzelro.

2/ Neskatxa ori nongotarra da
¡publikatz'eko iz,enez
libertaderik ez omen dago
orain esa ten duten.ez,
ezta beriala aspertzekua
nObiyoz edo gIzonez,
gutxinez 'og,ei mudatu ditu
ni alkordatzen narzenez,
pobriak gusto txarra de,gu ta
aberatsikan izan ez.

III

3/ Aspaldi xamar galdetu tiran
la nObiyik al nuen,
ezkondut~eko pentsamenturik
beú~e izan al nuen,
ura're faltan z·eguala ta
lwnprometitu nai nuen,
rzketan onda ilkasiya ta
poliki artu ninduen,
biyotza falso zebilkilarik
mingañ'ez maite ginduen.

4/ Erantzun niyon: Can ortarako
oraindik nago gaztia,
gure artian gerta litefue
endr"6do 000 nastia,
etzait gustatz'en e1du baña len
frutak probatz·en astia,
alde hatera obeko degu
orlako gauzak uztia,
akaso frane joango naiz ta
billatu zazu bestia.

5/ la ben,etan ari al nintzan
galdetu ziran periala,
sinistu zazu biotzetikan
asko sentit.líen dedala,
nik aditzen det zintzua eta
mutil pI'estua zérala,
mundu guziyak badak1 berriz
ondo konpontz,en g,erala,
gogo txarr,etik agindu niyon
bastante pena nuala.
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6/ Txit mudakorrak dirade zenbait
gaurko eguheko personak,
lendemas ere ori bezela
:beti kleZlkietan daudenak,
arrotu gaitu orrletarako
ilderik gabe g,eundenak,
nai g1eI1O berak deSlpeida ,eman
agindu am'e itz onak,
·eztaki a¡s¡ko ~er egingo dun
au art~en duen gilzonak.

7/ Langillia naiz klondutakua
gaizkirik egin gabia,
beste tatxarik etzait arkitz€!ll
diru gutxiren jabia,
neskatxa orr1ek badizu berriz
oso j'eniyo grabia,
mutil gaztiak engañatz'eko
ain dauka minogain trebia,
,au artzen dunak zer suertia,
uzten duenak obia. .

s/

Diru askorik ez duelarik
tontorra go~en jartz1en du,
Ikuidado gero lujua OYeK
'or,aindikan e'Z atzendu,
z.erbait ondotxo sentí duena
<lIguro engañatz1en du,
vengo kukuak okler jo diyo,
ori're be,rak esan du,
obe :oenduke kabaUero bat
abkantzatuko bazendu.
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9/ Lengo Paskua b[garrenian
goratzen al z,era, dama,
meri,enda artu aitzleki eta
nola Joan ziñan nigana?
mutil ga'ztiak engañat~eko
zer de'siua z,eukana,
egun arretan zure kGntura
naiko jana ta erana,
itz batetikan bestera a zer
azlkar mudatz,en ~erana.

10/ Pena aundirik ez digu eman
,I1Ieskatxa orI1en uztiak,
suj'etatuta bizi bi'egu
endemas eI1e gaztiak,
familirako kaltia dakar
lujo aundiyan astiak,
bajuan ere aSlko darama
mantendu eta jaztiak,
ezkondu Q.est'e gauzikan orrek
eztu pentsatzlen trist1ak.

11/ Dudarik ezta, I1IElskatxa orl1ek
ondotxo irabaztlen du,
nundilkan etdo nGla e:ztakit
lujo aundiya jaz.ten du,
tamaña ometan ezin liteke
langilledkan man t€ITldu,
moja joateko aSlllluan ezta
al balitJeke ezkondu,
Grain soldado dabHLenen bat
adislddia lOmen duo
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12/ Ézta éTlraza ezagurtutlZen ..
dama' omen buruzbidia,
g1€'zurrik ez naiz esaten ari,
artu zazute f,edia,
len LamgiHiak giñun nObiyo,
orain militadia,
kantinirentzat astedro noobait
izan biar du idia,
so1dadu zarven sosak ar·entzat
deskuLdatutz,en badia.

13/ Nevekin itzak pasa baño len
bazuen beste majua,
€ngañatuta iduki zuen
ura'r1e gizarajua,
nik jollasian ema1len diyot
mutil on baten tajua,
beste tatxarik apenas duen
interes·etan bajua,
sayatu faltan aberats gabe
apenas da~on gajua.

14/ Amar urt:elro asi omen zan
mutil gaztiwk mia1zten,
izk!etan Ibadu z'eI'lbaiI1:.e,n pil,anta,
,ez naiz bateve fiyatz.en,
ori orlalro olLanda zanik
nik ez nuen esperatzen,
mundu onetan asko bezela
griña. gaiztuak tiratzen,
yayo xamarra dala diyote
txiki erdiyak jiratz,en.
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15/ Z,eI'lbait disputa izan da gero
niúduten entera-azi,
au artu banu istillu txarra
biar nuella ]kusi,
ner'e etxian etzait gustatz,en
emakUiIllia nagusi,
ondom'el'ezi zen uelakú
z,ütut eskarmenta-azI,
orra amabost bertso berriyak
nai badituzu ikasi.

IKUSI:
Bertso~papera: «Imprenta y Litografta de V.
IraoIa». (Gertrudis Arrieta Urdampilleta zana,
Errenteri) .
6/7: nai gero beral. eslmjida eman - a.gindu
arte itz danak. (Paper ontatik aldatu degu, bañan
ez puntu ontan, itxura danez gaizki bait-da,goJ
Bertso-papera: Moldiztegiaren izen gabea, Eibar-en jasoa, zeñi ordea ezin oroitu: 1/8: bera;
1/9: beste gauz!uik; 3/1: galdetu zidan aber nobiyik - beñere izan al nuben; 3/3: sekula; 3/4:
berare paltan; 3/9: ninduen; 4/5: eldu baño len
etzait gustatz,en - fruta ... ; 4/8: lan orieri uztia;
5/5: nik aditzen det mutil zintzua - eta prestua
zerala; 6/10: ori artzen duen gizonak; 7/5: ain dizu
berriz; 7/9: or1 artzen duenak; 9/3: meriendatu
aitzekia ta; 10/3: biegun; 11/5: tamaño orretan
langlUerikan - ezin liteke mantendu; 12/5: zitun
nobiyo; 12/9: arentzat; 13/5: niyon; 13/7: zuen;
13/9: aberasteko sayatu paltan - apenas d8igon gaxua; 14/1: urteako; 14/7: askoi.; 15/3: ori artu
banu; 15/10: nai dituenak ikasi.
Bertso-papera: «Imp, Macazaga. - Renterla».
(Apakintza baserria, Aduna): 1/8: bera; 2/1: .. .inbusteriyan - asi zitzaidan esanez / Nere biyotza
jarriya dago / zuretzako naitasunez / ez da belakon ... 2j9: degula; 3/9: biyotza tranpan zebi1kila-
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rik - IPaite niñuben mlngañez; 4/5: eldu baño
len etzait gustatzen; 4/9: akaso fraile juango naiz
ta;6/1O: oi artzen duben gizonak; 7/5: baditu berriz; 7/8: badauka abildadia; 7/9: 01 artzen dunak;
8/2~ artzen du; 8/3: oraindikan ez - lujua oyek
atzendu; 8/5: berez ondotxo; 9/7: arretan; 9/10:
mudatu; 12/1: EZ!l;gUtutzen ez da erraza; 12/5:
giña.n; 12/6: ta orain militaJdia; 1217: jartzeko
nunbait; 15/1: orreltin itzak pasa ezkero.
Bertso-papera: «Tip. Elustondo. - Zarauz». (Zeñi artu nion apuntatu gabe) .-Makazaga-rena bezelaxe. bi auek ez ezik: 3/10 ta 8/2. Bi auek Iraola-renak bezelaxe ditu.
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BERTSO BEIRR1AK

1/ Milla ta betderatzireun urte
kunpliturikan munlduan,
sen timen tu bat kendu eziñÍlk
arkitutzlen zat buruan,
zor,i oneklo tJl1ata~bide bat
gazterik alsi g,enduan,
ipasadizuak jartz·era nua
gertatu diran moduan.

2/ KallJe izango det akaso baño
barrenak ezin dit kabitu,
gaizki egiñak orrelakoxe
lanak ekarrit:zen ditu,
atzo nobiya uslJez banuen,
gaur nola naizen gle.1ditu
bertso berriyak jartz1era nua,
gustO' duenak aditu.
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3/ Nooe nobiya izandu orrek
............... g1'a'ziya,
Gipuzkoako dama gazte bat
.....-n jayo ta aziya,
be1'argandik zan e~kontia o1'i
lendabiziko asiya,
publikat:zia dispooitu det
'ze1' dan asunto guziya.

•

4/ Gutxteneko'z izandu ditu
iro edo lau gustolw,
baña ez dauka ka1'iñorik3ltl
asten danari eusteiko,
"
tela fiñ,en bat ziñala zuen
mundu guztiyak UlSteko,
baño ez dezu lagun biarrik
baztar guziyak nas1:ieko.

5/ Nere graziya .... .. ... '"
............... zurIa,
egun batian artu gentduen
ezkondutzeko idia,
garai artan ni nintzan zuretzat
usai gozoko lona,
esan bIar det ~er izantdu dan
despatxatz,eko bidia.
3/2:
3/4:
5/1:
6/2:

Neskatxaren izena.
Neskatxaren erria.
Mutillaren izena.
Neskatxa.ren izena.
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6/ Utsa neronek biartu banu,
bera zan ga1dezka asi,
ura emazte artu ta aber
munduan nai nuen bizi,
nik 'ere bayetz erantzun niyon,
€IITlan nizkan mIlla grazi,
baña denbora asko baño len
mudantzak ditut ikusi.

7/ Beste largun bat bia,Ldu ziran
despeidal'ekin etXjera,
ai zazu, dama, z,er egin dezun
wkor1datutl,en al zera?
mingaña legun ibilli arren
kariño fiña at~era,
itxurik alsko badezu baño
mudatz,en zailla etzera.

8/ Zer ideatan zleibiUen or1
kanpotik neguan jakiña,
lez ixilikan iduki balu
zori onelm mIngaiña,
2!erorri ziñan llendaibiziko
n1eri mandatu egiña,
orlako lanik etzan pas.ako
ondo portatu baziña.
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9/ Oyek orl'ela jakin da g,ero
beragana naiz juntatu,
z'er pasatzen zan galdetu niyon,
ez ni:ntzan oS,o kontentu,
berak biartu ninduala ni
~ertalko nuen kontatu,
zerbait aitzaki biar zuen ta
glezur ori dit plantatu.

10/ 8entirr:nentuan para nindll'en
barren guziy.ak irakin,
mal,eziyal'en faltarik orI\ek
.apenas daukan beI\ekin,
mundu guziyak jwkin dezala
z,er g'lertatu dan gur.ekin,
gaurko eguntan edozein moduz
fiya 'li1:leroe zurekin.

11/ Sasoyak ez du txan txarik eta
z,eunden lanian asteko,
motihoen bat eman al dizut
glero onela uzieko?
zu añakorik bestJerik danik
iñor ez clezu usteko,
obiagua billatutzia
etzat askorlk kostaiko.
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12/ Jayo ta bizi egiñak gera

biyok alkarren urrian,
kontu kontari egotJen giñan
iñoiz illunabarrian,
baño kariño iguala dezu
atzian eta au~rian,
zuri begka dagon mutilla
ez dago 1eku txarrian.

13/ Mundu ontara etziñan sortu
oso ovgulloz pabria,
biyotza tranrpan :Lduki· arren
enbusteriyan tr1ebia,
utsa i'l:an balitz askJo bezlela
z,eresanikan gabia,
gaurko egunian sobrante dago
zu zeran baño obia.

14/ Lenbizitikan jarri ninduen
kasikan dana poe:tuta,
andilk puntura beiratu txarra
kopeta dan a belztuta,
gaur esandako kontu guziyak
biyar baño len aztuta,
lotsa aundiyak ematJen dizkit
berak batere el: du tao
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15/ Z'erorri zleran medi~oz dira,
dama, ainbeste armoni, ,
bertsuak zuri Íípiñitzia
ain zan gauza bat klOnbení,
kulparik gabe arrnaiíka enr,edlo
ipiñi di~ozu .. ..'Í,
Zlere aLdetik or koo[pon zaÍtlez,
ariyo ........ .

15/6: Mutillaren lzena.
15/8: Neskatxaren lzena.
IKUSI: Bertso~papera: «Imp. y Lit. de V. Iraola». (Isabel Zuaznabar, Basoaundia, Lasarte).
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BERTSO BERRIAK
1/ Dama polit bat neukan nobiya
Donostiyako partian,
pensatZien etzan oIDertasun bat
izan da gure artian,
ustez eZlkontza egiña neukan
bañan neI'etzat kaltian,
despartituta gle1ditu g'era
os'O gorroto fuertian,
milla pasa ta beatziooun
eta bosgarren tirtian.

2/ Nere kristabak, jU2Jgatu ondo
l'Jer diran gure kasuak,
edoZier gauza erantzuten nau
neri nobiya fa1suak,
nik des'Ped~da emanarekin
penalk baditu jasuak,
motiborikan asko izan det
ipiñitzeko bertJSuak,
papera onetan jarriko ditut
ark emandako pausuak.
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3/ Nere ustian ez naiz iibiUi
n€lSlkatxa orI1en kahera,
eta z'ergatik partifju geran
orain nua esatera,
lntJSa galduta kont:z.i'entziya
utzirik arde babera,
eguna pasa mutil usayan,
'gabetan iguall kafera,
au belJelako arrairik e'zta
leg;orI1etikan atera.

4/ Goyarritikan et:nrri zan da
ez da biziyoz at2lendu,
distmuluan ihilli arren
bastante delklaratzen du,
ondo dakigu bi urte ontan
ori nola dan mantendu,
ofi'ziyo bat daukan meriyoz
askor'en bizkar jaten du,
z,eruko izarran lwntaduriya
gabero eramatlen duo

5/ Esan biazut z,er posturetan
zabiltzan Donosti ontan,
zokorik zoko ekustJen zaitut
lanak utzita frankotan,
Urrnneako ar<boldi edo
Hl€rUan paseo ortan'
txit negoziyo onak dauzkazu,
etz'era egoten lotan,
an egindako p.ilkardi danak
ipiñi besUen notan.
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6/ Gaizki c~billen personak beti
nunlbait1etikan sutzen du,
juan dan udako biajietan
·etz1era asko zuzendu,
galai bat·ekin Biarritz ortan
zertan ziñaden izandu?
g,eroztik emen zutzaz jendialk
kontu ederrik osan du,
euskalElDritilk jun ber z'enduke
baLdin 10tsarik baz,endu.

7/

Gazte a!skorLk. lwrritu ditu
ta Frantziya.,
ta e,rI'lega1oElgin diyote
ogei duroko jantziya,
aberatlSetan dadukalako
mutiUez albundantziya,
neskatxa ori nolakua dan
orra eman ahertentziya,
pikara orr'ek bai oü~ daki
nun da1kan kontzi,entziya.
Es~añiya

8/ Donostiatik Frantzira juanda
sutu dizkigu sasiyak,
anguak eI'e arrimatutz'en
bai omen ditu asiyak,
neskatxa orrek ibilli ditu
buruzbide itxusiyak,
beralk ez digu aitortzen baña
asko dira ikusiya.k,
ez da posible d,eklaratzia
orren pekatu guzIyak.
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9/ Piña zalako ustian nitzan
orI1ekin tratuan asi,
eta g,ero'Ztilk ikusiya naiz
amaika kontu itxusi,
ust1e baño }en ez det bigaldu
nene ondotik igelSi,
,engaña tu nai ninduen baña
el du nik ailllibat ma,lezi,
neska:txa orr¡ek elz du niJgandik
barkaziyorilk merezi.

10/ Bi

urt~ ootan tratatu arren
legi bat esan etzian,
kon'liÍ,entziko kar¡ga elderra
dauka biyotzan erizian,
lenago iñm'k eZipaz,eldyen
on'en kontuak zer zían,
j 'el!ldi8Jk ai zer buru austiak
'lJein dan ptentsat'zen jartzian,
Tolosan asko poztuko dira
notizi obek artzian.

11 / T:01osan jaylO OIffi'en zan baño
DonostdyIin da arkltZlen,
usai gozuak botatzlen ditu,
askok diyot~ segitlen,
bisitak berriz etX'e aSlkotan
dizkigu errezi,bitZlel!l,
gaztetandikan oitua daglo
¡nutil gaztiak serlbitz,en,
bañan oraindik el du ikasi
belar onduak g.aI1bitzen.
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12/ Neskatxa gazte polita dago,
dauz¡ka errneretzi urbe,
ziertorikan ez daki t baño
ortik og'eira bd.tar1Je,
mingaña h~gun izk,etan baño
err,espetua aparte,
ga.z;te askoren onra galtzla
orrelakuak dakarte,
ori apenas mudatUika dan
mundu onetan dan arte.

13/ Dama polita egonagatik

ta bOI1oudate onakin,
arnaika istiHu ikusika du
,ezkon t~en danak onekin,
zarpa zLkiñak tripa ztmurra
otordu tristiar'ekin,
alStian beti bi ostial da
bost baraur egun obekin
zu art.zen zaitun gizonak beti
izango ditu berlekin.

14/ Len ere iñoiz esaten nuen
Oll'en posturak zer zian,
igarri nion mari zikin bat
zala ganaren ertzian,
ikusi nai det gaur edo biyar
bizI moduan sartzian,
eta el'l.demas aurr1etik gIOnaik
laburtu eta jart:zian,
koipe gutxiko aza zUlzlterrik
eztu falta,ka elt.z;ian.
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15/ Amabost berts,o ipiñi arren
batere etzaitut galdu,
ba1din gezurrak jarri baditut
naí dezun aldetik eldu,
amoriyozko maít'etasun bat
personak beti bíar du,
ZUI1e onduari abek kantatzen
,pasa nai ditut bí ordu,
,erI1espuestak datoz,enian
notizi onak bialdu.

IKUSI: Bertso-papera, mOldizteglaren lzenik
gabea. (Lazaro Plldaln, Tolosa).
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BERTSO J;3ERRÍAK
...... ·EK BERE ANDREGAYARI
JARRIYAK(1)

1/ Milla urbe pasa ta
bederatzi eun,
bederatzi eun,
aurten zazpigarrena
broman pasa zagun,
dama gazbe polit bat
ustez nekan lagun,
gazte gaztia zala
egiña ezagun,
mingañaz alegria
amorioz illun.

2/ Ezkontzteko asita
orra desgraziya,
orra desgraziya,
per:sona tranposakin
tratatzen asiya,
lI1i fiñ nebmen baña
orrek maliziya,
ora in argatik nago.
baztarrera utziya,
publikatzera nua
asunto guziya.
(1)
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Mutillaren izena.

3/ ......... daduka
dama orrek izena,
dama orrek izena,
.....·n bertan jayo
ta an bizitzen dana,
..•... orveri kantalk:
jartzen asi dan a,
ez izan baldin balitz
alaja zuzena,
nik ola menratzen det
merezi duena.

4/ Ezkontza zerratu zan
San Juan besperan,
San Juan besperan,
Igabeko amaíketan
kanpuan intzetan,
Ibidez az;piko aldetik
leku polita zan,
aing,eru bat bezela
izketan ari zan,
ni arront engañatu
gazte samarra izan.

3/1: Neskatzaren 1zena.
3/4: Errlaren izena.

I

3/6: Mutlllaren izena.
131

5/ Bera're gaztla da,
'ez dauka urte asko,
€Z dauka urte asko,
€mer,etzi eskax3Jk
emez,ortzi OS,o,
......·ek oi ta iru
el: det ukatuk,o,
balientia zaude
. tranpan jokatzeko,
egiak esan gabe
ez naiz ixilduko.

6/ ESkutikan e1duta
as.t zan esaten,
así zan esaten:
" ...... , geyago zuri
ez dizut utl:j.tzlen,
lore ederragorik
ez biet ekusten,
esposatu bitarte
liberti gaitezen
jai bat señalatuta
Donostira goazen".

5/6: Mutillaren 1zena.
6/4 Mutillaren izena.
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7/ Andik allUabost eglUl
etziran pasatu,
etziran pasatu,
gau batez asan niyoo:
"Etzi guaZleI!Uazu".
"P9'lik egingo dizut
orl'enbeste gustu",
ori asan ta laster
eman ziran musu,
ovduan bero ziñan
orain arront oztu.

8/ EtX!etik Ernanira
juan giñan oñ'ez,
juan giñ.an oñ'ez,
birlan itz potxolo
ederrak esanez.
Donostira tranhia
noiz zeguan galdez,
frantlesakin igual
asitzen zan ingIes,
evderaz berez fuerte
na1z bate jakiñ ez.
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9/ Tranbi ortan sartuta
jo degu Donosti,
jo degu Donosti,
bu1ebarr,era Juan ta
pasiatzen asl,
gero Bretxatilk bueltan
kaliak ikusi,
eskuñeko besotik
ein ziran imurtzi,
"zapata pave txatik
bear dirazu erosi".

10/ Zapata oyek artuta
bazikaltz,era fonda,
ba~kaltzera fonda,'
galdezka "abaniko
almazena nun da'!"
ura're erosi niyon
neskatx orri junda,
berua freskatzeko
izugarri on' da,
nere kontura orrek
pasatu du broma.
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111 Bazka1duta eta gero
erl'lefl'leskoz ase,
erl'lefr,eskoz as'e,
z'erbait falta 'zuela
keñuka berrlz e,
"belarriko pare bat
erosi nai n ~e",
ura'r,e artu niyon
juan da dervepente,
traste orrek egin dit
mesede ainbat kalte.

121 Konpra oyek eginta

asi zan esaten,
así zan esaten:
"tranbian sartu eta
Errenteira goaz,en,
aiZIPa bat aSipaldian
badaukat n~k antxen,
ura bisitatuaz
liberti gaitezen,
elkarri usai diamk
ez ~enion aitren.
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13/ Errenterira juanda
aizpa ori ikusi,
aizpa ori ikusi,
gero medendatu
bastan te ederki,
limonadaz ase ta
parre egin galanki,
¡persona tranposuak
maliziya beti,
zortzi ta erdíY'etako
jo degu Donosti.

\

14/

136

Don~stira juanta
musilkan lenbizi,
musítkan lenbízi,
balsían así giñan
poliki poliki,
ingeles<ez ainbeste
ortan e badaki,
gero errefreskuak
zerbeza ta guzti,
andik aurI"erakuak
guk bestek ez daki.

15/ Urrengo egunean
jo degu Ernani,
jo degu Ernani,
tranbian mano a mano
begira alkarri,
anerosi nituen
sei pañuelo zuri,
aguak kolonia
beste botilla bi,
orduan zapuztu zan
nere birjiña ori.

16/ Esan ziran: "Ekaitzu
pañuelu oyek neri,
pañuelu oyek neri,
azpildu eta Ietrak
egin beai'zkat oiri,
gero entregatuko
dizikizut nik zUri,
gañera botella bat
usai gozu ori
bota bear niyoke
arropa danad.
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17/ "Lenbizi azpilduta
g,ero letrak egin,
Slero letrak egin,
neroni etorriko naiz
botilla bat€kin,
nere pañu€luak
ZUI1e arropakin
usay;ez beteko'itut
itote bil'lekin",
etzala konformatz€n
arrazol orrekin.

18/ Esan ziran "botíll bat
asua bear det nik,
osua bear d€t nik,
bestela eztirazu
egiten Igustorik",
esan niyon "oik biyek
neronek beaitut nik",
ez pensatzen ol'lduan,
asarratut~erik,

"ba2'lkaldu eta goaren
etxera emendik".
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19/ Bazkaldu ta ., ...·ra
urrengo pausuak,
urrengo pausuak,
og,ei ta zazpi duro
neuzkan gastatuak,
,ederki kosta zaizkit
dama orr,en trafuaik,
orain utsarengatik
artu'itu puntuak,
koñaruakin btaldu
dizkit pañueluak.

20/ Pañuelu oyek artu ta
urrengo egunian,
urrengo egunian,
Avditurrira jun ta
as! naiz lanian.
andikan piz¡katxora
neve errablan
Jau karta egin cllzkat
bi aste t'erdian,
err,espuestarik el: ta
burla azkJenian.

19/1: Errlaren 1zena.

20/4: Ayako-arriaren azpl-azp1an Arditurrl-to
. m1na-zuloa dago. Ori izango da emen aitatzen da-

na.

!l39

21/ Santiyagotan ziran
azkeneko planak,
azkeneko planak,
ZU2lena OIkertz'en du
artarako danak,
neska tranposa orren
orduko esanak:
etziyótéla utz1 nai
aizpak eta amak,
akabatu dirala
e'Montza orrtm lanak.

22/ .....·n jayoa naiz
askok dakitena,
askok dakitena,
ongi egin da gaizki
pagatu nautena,
igualak zerate
kuadrilla dan a,
......... -k badauka
gaur nilk aña pena,
.....·en bizitzen da

2211:
22/8:
22/10:
22/11:
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Mut1llaren errla.
Neskatxaren lzena.
Mutillaren blz1-tokia.
Mutlllaren lzena ta de1tura.

23/ Egazti polit ori
jayo zan munduan,
jayozan munduan,
izugarri mantxua
artzeko eskuan,
...... -ek ikasi du
kabiya nun duan,
maiz; bajatzen dalako
arbolan onduan,
olako gau·txoririk
bat dabil basuan.

24/ Ogei ta Iau bertsokin

nere erretira,
nere erretira,
motiborikan gabe
jarriak ez dira,
tranpiyan eragin dít
Donostitik jira,
zure falta guziyak
emen agi dira,
atoz kargu artzera
gezurrak badira.

23/6: Mutillaren 1zena.
24/9: emen agiri dira.
IKUSI: Bertso-papera: «Tip. de S. de Diego - Eibar». (Garro baserria, Getaria).
Bertso-papera: «Imp. de S. de Diego - Elbar».
(Inazio Ugartemedia, Bentzalaga, Alkiza).
Bertso-papera, moldiztegiaren izen gabea.
«Bertsolariya» aldizkaria, 52-garren alea, 1952
IX-U.
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Itzaurrea

Q

RAIN ogei ta amasei urte, 1962-an, Ezkontza
galdutako bertsoak (l) izeneko liburua argitaratu genduan; gaur, berriz, bigarren alea edo tomoa
eskeintzen diogu irakurleari.
Leendabiziko artan, gure arteko oitura berezi
orren berri ematen genduan itzaurrean. Zeatz eta
meatz eman ere. Ez du, beraz, gauzak emen errepikatzerik merezi. Baiña itz bitan esan dezadan zer
ziran garai bateko gaztediaren istillu aiek.
Neska-mutillak alkarrekin ezkontzeko asmotan
asi ondoren, au edo ura zala-ta beren tratabideak
porrot egiten bazuan, ezkontza galtzen bazuten alegia, baziran neskari bertsoak jartzen zizkioten mutillak. Edo-ta neskak mutillari, au gutxiagotan gertatzen bazan ere.
Obeto esateko, mutil edo neska ori bertsolari
batengana joaten zan, arazo guzia berak ikusten
zuan bezela adierazi eta bertsoren batzuk enkargatzen zizkion, lan orrengatik duro zillar batzuk pagatuta: Pello Errotak bost kobratzen omen zituan, eta
Txirritak, au geroagoko baita, amar.
Ondoren, bertso oiek jaso, inprentatu eta bazter
guzietara zabaldu.
Neskak zer egUen ote zuan orduan? Batzuetan
ixiHxilik eraman, lotsaz beteta eta bere barruan ga7

Ianki sufrituz; beste batzuetan, bera edo bere gurasoren bat bertsolari batengana joan eta ari bertsoak
eskatu, onek ere gauzak bere ikuspegitik esplikatuz
eta mutillari gogor erantzunez, Eta beste batzuetan,
senargaia auzitara eraman. Izan zan, bai, ori zaIata agintariak ondotxo zigortutako mutillik.
Nolabaiteko oitura zan, dudarik gabe, ura. Beren arteko ezin konpondua zertarako Iau aizeetara
zabaIdu? Esan bearrik ez dago bertso oiek negar
ugaria ixuri erazi zuteIa Euskal-Errian.
Gauzak orrela izanik, zertarako ematen ditugu
berriro argitara? Ez paperetan, gaiñera, garai artan
bezeIa; liburuan baizik, geiago iraun dezaten.
Batetik, guk nai deguIa edo nai ez deguIa, sail
oiek or daudeIako. Pilla aundia osatzen dutenak dira, gaiñera. Bertsolaritzaren zati bat betetzen dute.
Beraren eta gure erriaren istoria bere osotasunean
ezagutuko bada, bertso oiek irakurri bearrak dira.
Ezkontza, gizakiarentzat ain garrantzitsua izanik, antropolojia, literatura, olerkia, etnolojia, istoria eta beste saiets askotatik begiratua eta aztertua
izan da.
Erri baten izakera ez dago uIertzerik, izan ere,
bikoteak nola uztartzen ziran eta bizitzari segira
emateko nola prestatzen ziran argitu gabe.
Ala, Iaguntza bikaiña emango digute ortarako
bertso-sail auek. Auen bitartez, garai bateko euskaIdunen Iege edo usario-mordo bat azaltzen da:
tratabideak nola asten ziran, mutillak neska nola
kortejatzen zuan, emandako itzari nola eutsi bear
zitzaion, erromerietara nola joaten ziran, aIkarri
erregaliak nola egiten zizkioten ... Benetako dokumentuak ditugu, beraz, bertso-paper zaar auek.
Bestetik, berriz, literatur-jenero guzietan bezeIa,
eskaillera aundia arkitu diteke emen ere. Bertso-
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-sail onik bada, eta bai txarrik ere, Baiña batez ere
oso bertso onak diran oiek narrazio zoragarriak eskeintzen dizkigute, Oso errez prosara pasa eta ipui
egoki-erosoak biurtu ditezkenak, alegia,
Itz batez esateko, literatur aldetik eta antropolojia-aldetik duten balioagatik eskeintzen dizkiogu
irakurleari bertso auek.
Ortik aparte, berriz, beren alderdi mingarri eta
txorrotx ori aalik geiena goxatzeko edo kamusteko,
izen-abizen guziak kendu egin ditugu, baita erri eta
toki-izenak ere, eta utsune oiek puntuz idatzi.
Ori egitea batzuen gustokoa izango ez dala badakigu, noski. Baiña, egia esan, izen eta guzi argitaratzea kontzientziko karga litzake, guretzat beintzat. Ez genduke nai, iñola ere, iñoren lotsak, samiñak eta negarrak berritzerik nai. Ezta bere ondorengoenak ere.
Beste bide bat ere artu degu ortarako: gure artxiboan diran saillik zarrenak aukeratu, ori egiñez
iñor mintzeko arrisku gutxiago dagoalakoan.
Berdin egin genduan 1962-ko liburu arekin ere:
izen guziak kendu eta saillik zaarrenak artu. Geroztik pasa diran urteekin, leenengo liburu artan argitaratuak orduan ziran bezin zaarrak ditugu orain
onako auek.
Auspoa-ren gaiñontzeko liburuetan ere bada, an
eta emen, jenero ontako saillik, bat baiño geiago
gaiñera. Bertsolari baten emaitzak agertzean, jenero
ontako bertsorik baldin bazuan, sail ori ere bes te en
artean sartzen genduan.
Dana dala, 1962 urteko liburu ura argitara
emateagatik etzitzaigun iñor ere zapuztu; etzigun
iñork kargurik artu. Bai, ordea, zorionak jaso, bertso-sail oiek gure aurrekoen munduaren argazki
batzuk bezelatsu dirala-ta.
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Ori da, ain zuzen, gaurko liburu oni ere opa
diogun zoria: ez dezala iñor ere mindu, eta leengo
Euskal Erria eta leengo euskaldunak zer ziran jakiten lagun dezaigula danoi ere.

A.z.
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Bertso Berriak

Bertso berri batzuek
asi naiz paratzen,
ezkontza baten kausa
noa dek:laratzen;
motibo bage ez naiz
ni onetaratzen,
pasadizoak esan
nai nituzke zuzen.
Gure Kriadoreak,
berak deiturikan,
ama eraman digu
guri mundutikan;
eziñ erreusatu
ark agindurikan,
gobernatu gaitzala
bere eskutikan.
Senideak gu zazpi
gera izanduak,
bera serbitutzeko
Jaunak biralduak;
orietatikan bi
daude ezkonduak,
nik ogei ta bi urte,
aditu, munduak.

11

Aítak tristura zeukan
bere biotzean.
bera alargun da gu
ala ikustean;
neroni esan zidan
orduko trantzean:
andre bat txit konbeni
zakula etxean.
Umearen kaltean da
gure ama illa.
zeruaren erdian
gertatu dedilla;
aitak agindu ziran
ezkondu nadilla.
neretzako asi zan
bera andre billa.
Nere inozentzian
jo nuan bat begiz.
aitak beste batekin
nai zuan berriz;
gure opinioak
desigualak dabiltz.
aren gustoa nai nik
iñundik al balitz.
Dama au jartzen ziran
estadu bajura.
esaten zituala
ainbeste kejura:
"Aí. gure etxerako
eztek ona ura.
ez uala geiago
ura dan lekura".
12

Ezkontza da gauza bat
borondatezkoa,
baita ere konbeni
da kariñozkoa,
sujetatzeagatik
pasio gaiztoa;
egin nai nukean nik
askoren gustoa.
Gurasoa nai nuen
nik errespetatu,
aitaren esanera
nintzan sujetatu;
utsegin nai ez nuen,
albait azertatu,
gorrotoko biderik
etzedin gertatu.
Konformatu nintzaion
nai zuanarekin,
utsegite aundirik
etzeukan nerekin;
aitak seme umilla
zedukan berekin,
pakean bizitzeko
danok alkarrekin.
Beste gauza bat degu
suertatu dana:
ezkongaiok aideak,
ark eman du lana;
egin zan zer gradutan
alde giñan plana,
paperak biraltzeko
Aita Santuagana.
13

Aita Santua bizi
zagu apartean,
mudantza guk dispensak
artu bitartean;
deabrua eztago lo
beñere katean,
ark trabajatutzen du
askoren kaltean.
Gure aita jarri zan
oso zoraturik,
deabru txarrak berak
buruba loturik;
dama gazte batekin
enamoraturik,
familia utzi du
desanparaturik.
Ezkontza nai genduen,
lizentzia falta,
Erromati paperak
nekeztxo buelta;
gero aitak eduki
berekin gordeta,
gu baño len ezkondu
nai zuen eta.
Neri galerazia
ona etzalako,
ori eskojitu du
orain beretzako;
kontu geiago zeukan
semearentzako,
nunbait edozein ona
dago arentzako.
14

Len egiten ziozun
zuk desprezioa,
orain etorri zaio
estimazioa;
inozentzia dan au
edo traizioa,
konprenditzen zalla da
zure azioa.
Tranpaz egiña dala
nik ori deritzat,
neri galerazita
gorde du beretzat;
ezagutzen dirade
senar -emaztetzat,
nik oriek daduzkat
aita ta amatzat.
Asunto oiekgatik,
aita eta ama,
nere biotzak zenbait
pena badarama,
galdutzeko zorian
gorputz ta anima;
kontsolatu nazazu,
Ama Santisima.
Nere biotza dago
dolorez partitzen,
nora bildurik ere
etzagu arkitzen;
iñor ezpaldin bada
gutzaz errukitzen,
abandonaturikan
orra nun gabiltzen.
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AIkantzatu dezadan
nik pazientzia,
Jauna, eskatzen dizut
zedorren grazia:
beste gañerakoak
naukate utzia,
gobernatu nazazu
zedorrek guzia.
Bertso-papera, Chicago-ko New Librery-n, Bonaparteren bilduman, azaldua.
Bertsoen ondotik, moldiztegiaren izena eta urtea
ematen zaizkigu: Reimpreso en San Sebastian en la
imprenta de Pío Baroja. - 1851.
Papera reimpreso bada, beste argitaraldi bat
izan zuten bertso auek aurretik; baiña ez degu iñun
arkitu; eta esaten dan urtea baiño leenagoko gertaera izango da emen kontatzen dana: aitak semeari
andregaia kentzea, alegia.
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Bertso Berriak

Dama gazte bat ......... da (1)
neri bertsuak jarriya.
...... ... -en(2) jaio eta azirik (3)
Donostiara etorria;
gorputz ederra. izketan leguna.
kolore zuri gorriya.
nobio asko biar dituben
mundu -engañagarria.
Neronek ez det gogo aundirik
lan orietan sartzeko.
beste aldera prezisua da
dibertsiyua sortzeko;
kopeta itzein nobiyuari (4)
gezurraz kantak jartzeko.
desiatuba egongo zera
aien ordañak artzeko.
Dama orrekin iru urtian
zerbait tratatu genduban.
orrek zeinbat traiziyo gabe (5)
asko bizi da munduan;
itzak ederrak aurretik esan.
saldu egiten ninduban.
kontsideratzen baldin badezu
kulpa zerorrek zenduan.
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Majo bat zuben ........ -tarra, (6)
mutil bat gustagarria,
aren kostutik josten da plantxan
ikasten ziñan jarria;
endredo asko eman digozu,
baliamentu urriya,
kastatu eta probetxurik ez,
suerte penagarria.
Ezkondutzeko oso konforme
jarriya ziñan arrekiñ,
aitamentxo bat egiñ nizun da
aiñ korriente nerekiñ;
igualmente sentimenduban
beste bat edo birekin,
nik orrengatik utzi zinduban
arrazoi aundiarekin.
Aitamenikan egiñ orduko (7)
orrek denari agindu,
kaso aundiak senti ditugu
esplikatu nai bagindu;
desimuluan zabillen ustez
baño zaizkigu jakindu:
ondo itz eginda atzetikan saldu
amaika bider egin duo
Oraintxen ere nobio batek
despatxatu du serio,
beste kasorik ez diot senti
lan ori dala merio;
bati agindu zaiozu gustoz,
ari izan amoriyo,
toriatutzen ibiltziak
ardipat ez du baliyo.
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Orretan zertan biguintzen zera
lendabiziko itzetik? (8)
Malizi edo tranpaz beteta
ateratzen da etxetik;
zeinbat neskatxek bere buruba
botako luke aitzetik,
kolkak txituak bezela gero
danak or ditu atzetik.
Gau ta gaberdi etxera gabe
orren mirabe gaztia,
errespetuko neskatxarentzat
modu ederrak eztia; (9)
obe litzake jeniyo txarrak
beste aldera uztia,
gordallubaen bat bildu artian
ibilliko da tristia.
Galdetutakuan esango dute
mirabetxo bat bazala,
konbeni bada gure Jesusek
arren gordetu dezala; (10)
inposible da neskatxa orrekin
engañatutzen naizala,
laster guztiak burlaka dute
ontza txoriak bezela.
Pauso alper asko egingo zuten
zure nobiyo gaztiak,
eztu baliyo lana oriyetan
edozein moduz astiak;
maliziyazko prinzipiyuak
ditu ondoren tristiak,
bat gustoena eskojetu ta
ez engañatu bestiak.
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Ai, ......... , orain zuretzat (11)

notizi txarrak dabiltza,
au aritzian esango dezu:
"Gusto badute bebiltza".
Zure artian zer pasako dan
arriturikan gabiltza,
lotan daudenak esnatutzen
orla zertan zabiltza?
Egokiago ez dezu ematen
grandeza oiek artuta,
uste det eze zu zabiltzala
kaso txarretan sartuta;
azkenerako gelditzen zera
eskandaloak sortuta,
zere gogua deskantsa zazu (12)
bat gustokua artuta .
......... txo, orra zuretzat (13)
amalau bertso berriak,
askorentzako izango dira
gauza kontsolagarriyak;
zuk lendabizi artu zinduben (14)
nobiyuaren neubriyak, (sic)
oriyek ere apenas diran
kulparik gabe jarriak.

Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Donostiako J ose Manterola (1849-1884) zanaren bilduman azaldu dana.
Eun urte baiño zaarragoko bertso-sailla degu,
beraz, onako au, jaun orrek bildu eta gorde izan
zuan ezkero.
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Bigarrengo eta azken bertsoak diotenez, neskatxa izan zan aurrena bertsoak atera zituana; eta
beste auekin mutillak ordaiña ematen dio.
Zenbait lerrotan neurria motx gelditzen da. Baiña irakurleak oso errez osatuko du falta dana, nai
izan ezkero beintzat.

(1) Neskaren izena. (2) Neskaren jaioterria. (3) Bertso-paperak: ta atzirik. (4) Aurreko lerroan sorcera; eta ontan, bearbada,
kopeta izan nobiyuari bearko luke. (5) Bearbada, orrek ainbat
bearko luke emen. (6) Mutillaren erria. (7) Bertso-paperak: Aita
menicareseguiñ orduco. (8) Bertso-paperak: lendabicico itzehé.
(9) Bertso-paperak: ez dira. (10) Bertso-paperak: arren gordaludezala. (11) Neskaren izena. (12) Bertso-paperak: descanzazu.
(13) Neskaren izena. (14) Bertso-paperak: Zulendabici artucinduben.
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(1870)

................ -)[(1)

bere emaztegaiari aterataltoalt

Milla zortzireun irurogei ta
amargarrengo urtian,
bertso berriak jartzera nua
txit amodiomentian;
aditzera au emon nai neuke
ezkongei danen artian,
kontu oriek aditu eta
eskarmentatu deitian .
...... det izena eta
apellidua ......... , (2)
ni bizi naizen etxia berriz
......... -ko .............. ; (3)
........ izena duen batekin (4)
tratatutako ezkontza,
kaso polit bat suzedituta
izandu degu mudantza.
Itzak emonik egondu giñan
urtebete ta erdian,
matrimonioz ezkondutzeko
geure estadu garbian;
ibilli zaizkit kontrabandua
nere engañatu nayian,
lengo lekuan liberti zaitez,
ez nago zure premian.
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Nere nobia izandu ori
....... -kua da berez, (5)
oien kontuak aditzen asko
egongo zerade parrez;
uste bagako kontrabandua
sartu nai ziraten errez,
zer eskapada egiña naizen
oiekin ezkondu bagez!
Nere nobia nola bizi dan
jarri zaitezte aditzen,
.................. -an daude (6)
mutilzar bati serbitzen;
nerekin itzez kunplitzen zuen,
arekin no ski obratzen,
modu orretan ibillia da
beren soldata kobratzen.
Aurretik gaizki ibiltzen dana
ondoren txarrak oi ditu,
nere nobia izandu orri
alan zaio suzeditu;
onak dirala pentsatu eta
fruta gaiztuak jan ditu,
gustora jan da gero gatx egin,
sabelera da anditu .
........... -k esaten zidan: (7)
........ , au adi ezazu: (8)
zedorren prenda balitz bezela
neskatxa ori ar zazu;
disimuluan kontu oriek
arren okulta itzazu,
zerbait ondotxu pagatutzera
estendiduko naitzazu".
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"Eskarrik asko, estimatzen det
zedorren borondatia,
modu orretako prenda posible
ez da nik eramatia;
baziñekien etzala ongi
lan oriek egitia,
len ere ona izan dezu ta
orain or konpon zaitia .
........... , etzait tokatzen (9)
zuri doterik artzia,
obako dezu diru ta neska
etxian edukitzia.
Zer dala uste dezu besteren
nobia engañatzia?
Orain zedorri tokatzen zaizu
matrimonioz artzia".
Geiago bere orrelakuak
izaten dira munduan:
umia franku ez dakiela
aita beria nor duan;
orain dirala lau illabete
nik ori artzen banuan,
familiako abundantzia
etxeratuko genduan.
Esaten diot solteruari
adina zazute oska,
bein emandako firmeza gorde,
naiz mutilla ta naiz neska;
goguan euki ............... -k (lO)
erabilli duen festa,
kontu oiekin eskarmentatu,
txarrago izango ezta.
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Oiek guziok gertatu dira,
ez det gezurrik kontatu,
"."., gaizki portatu zera, (11)
orra ni eskarmentatu;
zure fiñezajakin dezaten
bertsoak ditut paratu,
aurki seaska erabilliaz
nai badituzu kantatu.
Bertso auek Gernikako Julio Bareño zanak bialdu zizkidan
1959 urtean. makinaz idatzita eta onela esanez: "Alejandro
Onaindia-k (72 urte) abestute dauz. bere aita zanak Markiñako
feriyan erositako paper zaarixu batetik ikasiak".
Gipuzkoeraz jarritako bertsoak dira. noski: baiña gero. Alejandro Onaindia orren buruan. bizkai-kutsua artuak.
Asteasuko Mikela Elizegi zanak. Pello Errotaren alabak alegia. buruz zekizkian bertso auetako batzuk. Baiña ez omen ziran
berak eskribituak. Ezin esan. beraz. bere aitakjarriak ote ziran.
Mikelak aldaketa auek egin zituan. berak esan eta nik idatzitako bertsoetan:
7/1: Mutil zar onek esaten zidan; 7/5: onen kontuak eta
moduak; 7/6: disimulatu itzazu; 7/7: zerbait ondotxo pagatutzia.
8/ Eskerrik asko estimatzen det
berorren borondatia.
ez da posible modu ontako
prendaik nik eramatia.
Zer zala uste zun besten nobiya
orrela engañatzia?
Lenago ona zenduban eta
orain or konpon zaitia.
10/ Geiago ere orrelakuak
izan oi dira munduan:
umia pranko eztakitenak
aita beria nor duan;
oraintxe dala lau illabete
nik artu izan banuan.
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familiako abundantzia
etxeratuko genduan.

(1) Mutillaren izen-abizenak. (2) Mutillaren izen-abizenak.
(3) Mutillaren jaioterria eta jaiotetxea. (4) Neskaren izena. (5)
Neskaren jaioterria. (6) Etxe baten izena. (7) Neska serbitzen
egondako etxearen izena. ango nagusiari erantsla. (8) Mutillaren
izena. (9) Neska serbitzen egondako etxearen izena. ango nagu-

siari erantsia. (10) Mutillaren izen-ablzenak. (11) Neskaren izena.
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Bertso Berriak

Bertso berri batzuek
biaitut atera,
erregalo bialtzeko
baserri batera;
nere ezkontzaren kausak
nua esatera,
kejanterik iñondik
izango ote da?
Ni naiz ............. ,
nobiya ........ , (1)
aspaldiyan ibilli du
zenbait zilimoni;
orrekiñ itzegiña
damutan nago ni,
nunbait gusto geiegi
etzaigu komeni.
Ama Birjiña Agoztuko
edo inguruban,
aitamena egin niyon
al nuben moduban;
etziran baiezkorik
agindu orduban,
beste kuidadoren bat
bazeukan buruban.

27

Geroxiago dira
San Juan txikiyak,
Erniora juan giñan
dama ori ta biyak;
erromeriya oiek
dira egokiyak,
orduban juan ziran
lengo aitzakiyak.
Biraje artan ziran
konpleto agindu,
kausa aundiyak dira
esan nai bagindu;
makiña bat traiziyo
geroztik egiñ du,
orrela burlatuba
........ -ek miñ duo (2)
Majo bat ni ninduben,
bestia ............ , (3)
ark ere ibilli du
nik ainbat arrisku;
uste zuen zeukala
dena bere esku,
suerte igualak
fortunatu zaizku.
Nunbait ............ ere (4)
ni bezela juan zan,
........ agintzia (5)
lotsatuko etzan;
gezurra eta saltsa
ibilli du dantzan,
biyok egongo giñan
orren esperantzan.
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Ondo kunplitu dezu
emandako itza,
faltsua findutzen da
izugarri gaitza;
eskuban arturikan
tranpiyaren giltza,
mutillak engañatzen
ederra zabiltza.
Errezelatzen nintzan
tranpan zebillena,
galdetu ta ukatu,
nik ori det pena;
berez izanagatik
danik abillena,
deskuidatu egiten da
gaizki dabillena.
Modu ortan juan dira
amar illabete,
oso ez dira baña
ez dira aparte;
oraiñ kulparik gabe
despatxatu naute,
goguan izango det
bizi naizen arte .
............ -k gezur asko (6)
esan du neretzat,
edozeiñ gauza-modu
ondo da guretzat;
oraiñ disgusto asko
daukazki beretzat,
baita izango ere
alakuarentzat.
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Erromerira juatia
dute disponitu,
gezurra edo egiya
ala det aditu;
nunbait kontrariyuak
ark ere baditu,
........ -k ............ -ri (7)
ez diyo segitu.
Mutill ori dezente
ibillitu dediñ,
amak erropa onak
nai zizkiyon egiñ;
maitia izan arren
ark ere utsegiñ,
neskatxak Donostiyara
diyo iges egiñ.
Oiek orrela eta
dama orren anaia,
neretzat izandu du
gaizki esan naia;
orrek ere badauka
bertso biren gaia,
informe txarrak ematen
dago ibilliya.
Neskatxa oztu dute
informe txarrakiñ,
oiek kontentu ziran
ez baniye jakiñ;
neretzat ausentziyan
beti alkarrekiñ,
ez da fiatzen erraz
orrelakuakiñ.
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Gure tratamentubak
denbora gutxiko,
ez dira ate guztiyak
batian itxiko;
oraindik orrenbestez
ez degu etsiko,
ez al naute guziyak
orrela utziko.
Neskatxetik aukera
dago nere ustez,
norbaitek serbituko
gaitu borondatez;
gezurra ibilli dezu
egiyaren partez,
........ , al badezu (8)
ondo bizi zaitez.
Bertso-papera, Donostiyan: Juan Osés-en moldizteguian argitara emana eta Donostiako Juan Arbelaiz zanaren eskutik jasoa.
Urterik ez du sail onek aitortzen. Baiña Bilintxen bertso-sail batzuk Juan Osés-en moldiztegi ortan inprentatu ziran. Bertso zaarrak ditugu, beraz,
onako auek; eun urtetik gora ondotxo paseak.

(1) Mutillaren eta neskaren izenak. (2) Mutillaren izena. (3)
Bigarren nobioaren izena. (4) Bigarren nobioaren izena. (5) Neskaren izena. (6) Bigarren nobioaren izena. (7) Neskaren eta bigarren nobioaren izenak. (8) Neskaren izena.
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Andregai nuana

..................... (1)

andregai nuana,
kortejo askorekin
tratatzen duana;
suerte egokiya
oot da neregana,
konfiantza geiegi
zedukan nigana.
Siñaladamente zan
Korpus-arratsian,
nere ixillik beste
majo bat eOOan;
ni negoan zelatan
atian atzian,
garbi aitortu balit
ajolik etzian.
Urtebetez ego n naiz
ni zuri begira,
amaika illabete
beñepeñ badira;
orain antzeman dizut
nun dezun erida:
pobria naizelako
nere despedida.
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Antzeman nionian
zebillela arekin.
koleraz jarri nintzan.
zer egin ez nekin;
segiran jarri nintzan
itzez berarekin.
gogor eraso nion
arrazoiarekin.
Adios ........... (2)
millaka graziak.
uste det dituzula
ondo mereziak;
pentsamentu orretan
ez giñan asiak.
zuk ipiñi dituzu
enredo guziak.

Tolosako Fakundo Adurriaga Besamotza zanaren eskuz idatzitako bilduman arkitutako bertsoak.

(1) Neskatxaren Izen-abizenak. (2) Neskatxaren izena.
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Bertso Berriak
................. -k jarriak (1)

Milla zortzireun Iarogei eta
bedratzigarren urtian,
bertso berriak jartzera nua
euskera eder batian,
gure ezkontza nola gaIdu den
........... -ko partian; (2)
esperantzatan egondu nintzan
bi pregoi egin artian.
Nere izena ....... da eta
apellidua .......... , (3)
amaika bider akordatzen zat
Ama Biljina arratsa.
Neskatxa gazte batentzat neukan
oso kariño zorrotza,
asko kosta zat bañan aIperrik,
etzan Iogratzen erreza.
Neskatxa gazte pollita dago
mutil bati gustatzeko,
orregaitikan nik esan nion
Iaster samar prestatzeko.
Eskuarterik ez emen dauka
diru asko gastatzeko,
Iotsa aundirik ez du izandu
neri zerbait eskatzeko.
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........... -ko naturala da,
.............. grazia, (4)
munduan asko korritua da
.......... -an azia. (5)
Ontzako baten kaltia badet
zu pretenditzen asia,
diru-puska bat kendu dirazu (6)
dolorez irabazia.
Esposatzeko konformatuta
andikan illabeteko,
inbusterian etorri ziñan
amar duro emateko.
Enkargatuta zirala eta
illien billa juateko,
orduan ezetz esan banizu
ez nuan asko kalteko.
Bedratzi duro eman nizkitzun
illean billa juateko,
franko dirala iruritzen zat
tranposa batek jateko:
koltxoi ederrak biar zirala
deskantsuan etzateko;
zer engañio gertatu zadan
ez naiz lotsa esateko.
Orretarako ibilli giñan
peria-egun batian,
biak Irunen meriendatuta
kafe guziak betian,
esanez: ......... , ni nago beti (7)
zuretzat borondatian".
Inbusteria franko bazuen
tripa berdindu artian.
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Periatikan etxerakuan
zedorrek esan zenduan:
"Zu bezelako imajinarik
neretzat ezta munduan".
Amoriuak kantatzen zizun
galeperraren moduan,
ni ere ezin geiago poztu (8)
sartu banintza zeruan.
Jolas ta jolas etorri giñan
periatikan etxera,
eztiarekin konparatzen det
orduko gure patxara.
Esan zendiran: "....... , zu nitaz (9)
orla gustatzen bazera,
al dan lelena bazijuazke
pregoiak enkargatzera".
Bikariua billatu nuen
nobiak esan bezela,
baita fin asko enkargatu ere
pregoiak bota zetzala;
dama batekin esposatzeko
pentsamentuan nintzala,
umildadian erantzun ziran
lenbailen artu nezala.
Gala aundia jarri zenduen
pregoirako aparia,
mai ederrian jateko piñak,
ollua ta aragia.
Gero ardua eta koñaka,
abondante eraria,
esaten ere ezta erraza
gau artako komeria.
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Beste pregoi bat egin ziguten
andik urrengo jayian.
alkarregana juntatu eta
eseri giñan mayian .
.......... zurekin nago ixilik (10)
jolas bi egin nayian".
Ontzerdiko bat eskatu ziran
lelengo errascihian. (sic)
Len bedratzi ta orduan zazpi
amasei duro justuak.
oiek guziak konta litezke
patrikaratik ostuak.
Besteren gauza arrapatzeko
listo daukizki eskuak.
munduan ezin pia litike
zergaitik gauren gaiztuak.
Nere nobia nola dabillen
egon zaitezte aditzen .
........... -ko portuan dago (11)
marineruen serbitzen.
Emakume bat formalagorik
munduan ezta arkitzen.
dirua franko irabazten du
aien erropak garbitzen.
Despedida bat eman dirazu
ezin geiago tristia: (12)
oraindik ere esposatzeko
zaurela franko gaztia.
Kariñuan partez selliccan (sic)
endredua ta nastia.
borondatia kunplitu deilla
merezi badet uztia.
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Emakume bat tranposagorik
ez det sekulan ikusi,
bertsuak nola jarriko nizkan
ezpazituen merezi?
Korri aundirik eztu egingo
mutill gaztien igesi,
bost zentimuan amasei bertso
naio dituanak erosi.

Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Errenteriko Enrike Elizetxea zanaren bilduman agertua.

(1) Mutillaren izen-abizenak. (2) Neskaren erria. (3) Mutillaren izen-abizenak. (4) Neskaren erria eta izen-ablzenak. (5) Tokiizen bato (6) Bertso-paperak: diru puzca quendu dirasu. (7) Mutillaren izena. (8) Bertso-paperak: gueigo. (9) Mutillaren izena. (10)
Mutillaren izena. (11) Erri-izen bat. (12) Bertso-paperak: gueygo.
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Orra amabost bertso
mutillak .......... -ri ordañak

Kanta ditzagun oraiñ
zenbait bertso berri,
afizionatubentzat
entretenigarri;
gure pasadizoa
esango det sarrio
iñor abertentzian
al baledi jarri.
Auzotik etorri zat
gizon bat etxera,
jaiean juateko
postrea artzera;
.......... -k daukala (2)
nobioz aukera,
aber nik naiko dedan
erabakitzera.
Dama onen abisoak
allegatzen zaizkit.
ezagutzen det baño
ez det egin itzik;
onek enpeño asko
aplikatu dizkit,
ez du bereganako
txalkorraren galtzik.
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(1)

Onek pentsatu zuan
ezkontza au berez,
neri berriz gogorik
ez datorkit nerez;
aspaldi asi zitzadan
dam au nere galdez,
onetan ezagun da
nai duen edo ez .
......... -k urte asko (3)
pasa du munduan.
orain akordatu da
oso beranduan;
neska zar au ez dakit
zeñek naiko duan,
pixa egin dezake
aurten deskantsuan.
Ez dakit gustatuko
zatzuten iñori,
antzara dirudien
lepo luze ori;
liñotan ez jartzekoz
txori -izugarri,
bat konbeni zaio txit
dama gazte orri .
......... -k oraindik (4)
ez du pretenditu,
nigatik kantak ere
jarri omen ditu;
orregatikan ez naiz
asko ofenditu,
orra oiek arentzat
kantatzen baditu.
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Neska onek daduzka
onak korajeak,
gizonari ematen
nigan bidajeak;
oraindik guardatu nai
baditu trajeak,
nigatik libre dauzka
bere parajeak.
Aditu duenean
neregandik eza,
ez da noski ibilli
etxean kortesa.
Zeñek artu naiko du?
Ain da alrebesa,
begiak okerrak ta
korputza traketsa.
Onen perfeziyoak
dira egokiyak:
apenas belzduko du
udan eguzkiyak,
ortzen erdiak falta,
illeak zuriak,
musika jotzen dio
iñoiz ipurdiak.
Mutillak laja beti
neska zarra bazter,
onelakoarekin
ez gabiltzan oker;
ez bazera juaten
oietatik laster,
adituko dituzu
makiña bat puzker.
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Ea, mutil gaztetxo
gai zauten guziyak,
aditu atentzioz
nere notiziyak;
engañatzen baditu
oien maleziyak,
las ter artuko dizu
boltsa perlesiyak.
Orain, nere mutillak,
egon animoso,
gazteetan tratatu
albait kurioso;
zar oiek maleziyan
sartu dira oso,
obe da gazteakiñ
bizi kariñoso.
Enpleatzen ez bada
gazte dala neska,
pasa bearko ditu
makiña bat kezka;
burutik zoraturik
nobiorik ezta,
orra azkenerako
neska zarren pesta.
Ditut amabost bertso
jarri probentziyan,
gazterik neska artu
bere dezentziyan;
gero ibilli gabe
penaz ausentziyan,
zarrak esaten badu:
"Sartu burruntziyan!".
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Bertso-papera, San Sebastian: Imp. de La Semana Católica moldiztegian argitara emana, eta Errenteriko Enrike Elizetxea zanaren bilduman agertua.
Zazpigarren bertsoan esaten danez, neskak ere
bertsoak jarri omen dizkio mutillari.
Amalaugarren bertsoa Pedro Migel Urruzuno zanak ipui batean ere agertzen da: Andre ezkondua
eta neska zarra, Ibaízabal astekarian argitaratua,
1902 urtean. Bertso-sail au ezaguna zan, beraz,
apaiz jaun orrentzat.

(1) Neskaren izena. (2) Neskaren izena. (3) Neskaren izena.
(4) Mutillaren izena.
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(1890)

Bertso Berriak

Milla zortzireun larogei eta
amargarrengo urtia, (1)
nere ezkontza galdu zalako
daukat pena bat fuertia.
Erantzun ziran: "Nik, .......... , (2)
badizut borondatia".
Fin zebiltzela uste nuben ta
guziya tranpaz betia.
Ama BeIjiñaz bost urte ziran
eman zididala itza:
"Nai dezunian ezkon gaitezen,
orla penatzen gabiltza".
Begiya alai jartzen zendidan
usokumiaren gisa,
baietz esan da gero damutu,
aitzeki billa zabiltza.
Izketan firme pasa genduben
biyok onradamendian,
nik esan nizun laster nintzala
kintetarako suertian:
"Erortzen banaiz juan biarko det (3)
soldadu urrengo urtian".
Esan zirazun: "Ni egongo naiz
andik etorri artian".
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Soldadubaren kondiziyubak (4)
ikasi ditut dolorez,
andregaiari bigaldu niyon
karta-punta bat faborez:
Al zan lenena kontestatzeko
illen erres puesta faborez,
"len emandako arrazoietan
konforme ziñan edo ez".
Errespuesta eman zenduben
baietz, konforme ziñala,
lastima zala damututzia
asi ezkero bein ala.
Al zan lenuena kunplitutzera (5)
saiatzeko egiñala,
eta orduban biyok aitzenian
esposatuko giñala.
Iru urtian supritu nuben
amaika pazientziya,
aspertu gabe ez nuben utzi
soldadubaren jantziya.
Nozepait biar da eman ziguten
etxerako lizentziya,
esan zendidan: "Zugana daukat
nere kariño guziya".
Txoil kantsatubak sartu giñaden
kutxilloko ostatura,
erregiña bat diruriyela
eserita prestatua.
Zure jarketa ikusi eta
jende asko gustatua,
an salduko zan ezpazan izan
nerekin ajustatua.
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Biyak alkarren aldeminian
ezkiñan bazkaltzen jarri,
begira zeguen jende arrotzak
eztezaiguten igarri.
Jateko ona aukeran eta
ez giñan beintzat egarri,
amoriozko begiratubak (6)
egin gendizkan alkarri.
Bazkariyaren kontubarekin
ekarri dute kazeta:
emakumiak amarna errial,
guria iruna pezeta.
Galestí dala eztezkiyoa
ala tripatík aseta,
bien partían pagatu nuben
mutil noblia naiz eta.

Bederatzi bertso auek bertso-paper batetik artuak ditugu.
Baiña paper ori puskatuta dago, eta beeko erdia
falta zaio. Ala, zenbait bertso galduta dauzka; 4, 5,
9, 10, 14 eta 15-garrena. Baita moldiztegiaren izena
ere, baldin bazuan beintzat.
Paper ori Azpeitíko Odria baserrian eskuratu
nuan.

(1) Bertso-paperak: amar garren urtian. (2) Mutillaren izena.
(3) Bertso-paperak: Errostzenbanisjuanbiarcodet. (4) Bertso-paperak: Soldadubaren condisibuya. (5) Bertso-paperak: Alzan lenuena cunplitutze. (6) Bertso-paperak: amorlsejos beguiratubat.

46

(1893)

Bertso Berriak

Milla zortzireun larogei eta
amairugarren urtian,
disgusto txar bat suertatu da
or Pasaiako partian;
dama-galaiak bizi ziraden
alkarrentzako ustian,
jende guziya enteratzen da
kasua deklaratzian.
Galai gazte bi etorri zaizkit
bertso berriyak jartzeko,
gañera berriz aien esanak
ondo goguan artzeko;
......................... -kua (1)

al baldin badet neurtzeko,
iya zer kaso gertatu zaion
................... uzteko. (2)
................... -k bertso berriyak (3)
........................ -i (4)

jende guziyak aitortuko du:
"Ez al zituen mereziT.
Ezkondutzeko pretentsiyua
berak egiña lenbizi,
pruebak alaxen agertu dira,
segi zaiozu Judasi.
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Bost illabetian tratatua da
oien arteko ezkontza,
seigarrenian gertatu zaio
izugarrizko mudantza;
erreta ere ezta pagatzen
modu ortako kriantza,
................. engañatzeko (5)
leku txarrian zabiltza .
.................. jai guziyetan (6)
juaten zan bazkaltzera,
............... -k esaten ziyon: (7)
"Maitia, emen al zera?
Onez aurrera egunero
etorri bisitatzera!".
Aiñbesteraño len nai ziyona
oraiñ gogotik atera .
........ -rajuan giñaden (8)
setienbren zortziyan,
ni erakusten ibili ziñan
zere parentel guziyan;
itzak ederrak zituen bañon
biyotza zeukan tranpiyan,
faltsuagorik ezta agertu
eguzkiyaren azpiyan.
Leku danetan kontatuko det,
neskatxa fiña etzera;
................ , iñun etzazu (9)
prueba onikan atera;
esan dan gisan ........ -n (10)
biyak ibilliyak gera,
azkenian eraman niñuzun
pontia erakustera.
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Andik urrena Ama BiIjiñez
dantzatu giñan musikan,
usai txarrikan etzan aditzen,
gustora eta pozikan;
jan biar niñuela ere
bazirudiyen kasikan,
oraiñ ez dizut iñon billatzen
denbora artako trazikan.
Biyaramunian bilbaina bat
biraldu ziran etxera:
".................. , ementxen nator (11)
zerbait partizipatzera:
................. -k, pentsamentuan (12)
baldiñ konforme bazera,
............. -rajuan nai luke (13)
zurekin pasiatzera".
Arratseko amaiketan partitu
giñan ........ -n, (14)
malkua franko ixuritzen zan
ni utzitako garaian;
eskutik eldu, utzi nai ezik,
erotutzeko zoriyan,
esposatuak giñala ere
kasikan baziduriyan.
Andik bost egunera karta
tokatzen zan bezela:
nere presentziz parientiak
oso kontentu zirala:
".................. , sinista zazu (15)
asko maite zaitudala".
Denbora aietan oraiñgo partez
bazen kariño leiala.
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............... -ek au da (16)
au da publiko esana:
bi seme eta aita artuko
zituela beregana;
mutilla ere formala zela
orduan bazuten fama,
alabak berriz egiñ zuela
izugarrizko fortuna.
Traje garibaldina bat
ekarri ziyon etxera,
letra efe zuela
................ antzera: (17)
"Ori jantzita iganderako
zu preparatuko zera,
Lezo aldera juan biar degu
zezenak ikusitzera".
Lezo aldera zijuazela
................. -k esana: (18)
.................... , utzi biar dezu (19)
txaluparekiko lana;
munduan gaizki ezta izango
nik artzen dedan gizona".
Oraiñ uztia arritutzen naiz
aiñbeste maite zuena.
Dama oni komeni zan
kausa zer zan galdetzia,
................ -k au esan ziyon: (20)
"Emen esplika zaitia".
Errespuesta: ......... -ri zertan (21)
itxi diyozu atia?".
Modu ortantxen suertatu zan
oriyen errematia.
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Pesalonbriak izango ditu
................. tristiak, (22)
orra zer gauza ekarri duen
motibo gabe uztiak;
andregai-faltik eztu izango
olako mutil gaztiak,
oikiñ kontentu ez bazerade
jarriko dizkizut bestiak.
Bertso berriyen errematia
azkenekua auxe da:
................. , kulpak izanta (23)
zerbait neurtua zera;
zure burua esaminatu,
kontuak ongi atera,
itxuak ere jan biar du ta
askok erosi papera.
Oso fiña zen (24)
................ konduta, (25)
orrelakua ezta pagatzen
lepua bertan kenduta.
Kontzientziya libre al dezu
besterekin ezkonduta?
Esan diate bizi zerala
mutill zarran bat artuta.
Bertso-papera, Imp. de B. Valverde - Irún moldiztegian argitaratua, eta noren eskutik jaso nuan
apuntatu gabea.
Zenbait lerro neurrian motz daude. Bertsolariak
orrela jarri zituan edo moldiztegiaren utsegitea dan
ez dakigu.
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Amazazpi-garren bertsoak dionez, itxuren bat
ibiliko zan bertso-paper auek saltzen.

(1) Neskaren izena eta erria. (2) Mutillaren izena. (3) Mutillaren izena. (4) Neskaren izen-abizenak. (5) Mutillaren izena. (6)
Mutillaren izena. (7) Neskaren izena. (8) Erri-izen bato (9) Neskaren izena. (10) Erri-izen bato (11) Mutillaren izena. (12) Neskaren
izena. (13) Toki-izen bato (14) Erri-izen bato Ortaz gaiñera. neurrian oso motz. (15) Mutillaren izena. (16) Neskaren aitaren izen-abizenak. (17) Mutillaren izena. (18) Neskaren izena. (19) Mutillaren izena. (20) Mutillaren izena. (21) Mutil baten izena. (22)
Neskaren izena. (23) Neskaren izena. (24) Bertso-Ierroaren erdia
falta da emen. (25) Neskaren izena.
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(1898)

Bertso Berriak
Ondo bizi ta ario

Zortzireun da larogei urte
emezortzirekiñ milla,
uste ez arren danak baguaz
beste mundubaren billa;
zeru ta lurren Jabe maitia,
guztion Artzai umilla,
komeni bada argi zaidazu
nere talentu debilla.
Kasik iñondik anparo gabe,
Zeruko Aita maitia,
laguntza baten eske zugana
nator errukiz betia;
zu gabetandik ez det balio
bakardadian astia,
zergatik detan talentu gutxi
eta gañera gaztia.
Suertatu da alaba bati
amak ezkontza galtzia,
guraso batek bere umia
au da desanparatzia;
egun artatik pentsatu zuben
munduko gauzak uztia,
bere burubaz ernegatuta
juan da emendik tristia.
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Neskatxa ori entregatu zan
Santa K1araren eleizan,
mutil gaixua despeditutzen
eroturik ibilli zan;
oraiñ oyian arkitutzen da
ildako korputzan gisan,
au monja sartu zan egunetik
ez du osasunik izan.
Zenbait gurasok umiarentzat
errukirikan izan ez,
mutil tristia oieratu zan
galduba zala esanez;
geroztik ama antxen daduka
oian aurrian negarrez,
garai txarrian damutu zaio,
nik aditutzen dedanez.
Ezkontza ori galeraztia
ez da ondo gurasuak,
ordena ori ez du ematen
zeruban dagon Maisuak;
negarrez urtzen utzi zituben
bere maite ta auzuak,
amaika pena eramango du
mundu ontatik gaizuak.
Despedidako neskatxa arrek
zion erregalatuba:
"Nai nuke nitzaz akordatzia,
artzazu erretratuba".
Oian aurrian jarria zuben
iltze batian sartuba,
dudarik gabe bere ama zan
ura andikan artuba.
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Azaruaren emezortzian
biak señaladamente
esku emanda partitu ziran
berrogei leguaz aparte;
mundu onetan Jesus serbitzen
zuzen segitzen badute,
Josefateko zelaian berriz
alkar ikusiko dute.
"Adios, maite, neregatikan
amak desanparatuba,
naizen lekuban ez naiz egongo
zure animaz aztuba;
mundu onetan ez da kunplitu
desio gendun gustuba,
baña bestian agertuko da
gure anima justuba".
Familiatik apartatzeko
aren barrengo larria!
Kontsideratzen jartzen bagera
zer gauza negargarria!
Bi aizpa txiki amonarekin
zeuzkan negarrez jarria,
aren etxeko despeida ura
gustiz zan penagarria.
"Nere amona biotzekua
edukiko det goguan,
uraxen beste laguntzallerik
nere etxetik ez nuan;
dudarik gabe urte askuan
ez da biziko munduan,
gure Jainkuak salba dezala
eriotzako orduan".
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Arnaika pena sufritutzeko
mundu ontara zan jaio,
aren biotza pasatuba da
zenbait pena ta erlo;
orain maitiaz gogoratuta
suspirlua darlo,
eta azkenik esaten digu:
"Ondo bizi ta arlo".
Bertso-papera, "Imp. de B. Valverde - Irún" moldiztegian argitara emana, eta Oxford-eko Bodleyan
Librery liburutegian arkitua.
Eskuz erantsitako itz auek ditu bertso-paper
onek: "De Vilinch. Mayo 1899". Baiña bertso auek
Bilintxenak izatea ezin ditekena da, leendabiziko
bertsoan 1898 urtea ematen baita, eta Bilintx
1876-an itzali baitzan.
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(1899)

Bertso Berriak

Milla zortzireun larogei eta
emeretzigarren urtian,
dama batekin adiskidetu
nitzan neretzat kaltian;
bertso berriyak jartzera nua
euskera eder batian,
denbora pasa kanta ditzagun
Naparruako partian.
Apellidua ......... daukat
eta ........ graziya, (1)
Naparruako naturala naiz,
....... -njaio ta aziya;(2)
.......... -ko ......... -rekin(3)
nuen ezkontza asiya,
ori dan arte ezta paltako
gezurra ta maleziya,
Ogei ta iru urte zituban,
etzeukan sasoi makala,
gaxuak zerbait igarri ziran
bein batez beida neguala;
mandatariya biraldu ziran
ondorían beriala,
mundu onetan legerík balitz
nerekiñ nai lukiala.
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Orren izena ......... txo da,
............... lonbria,(4)
ogei eta bi ontzako dauzka,
eztago oso pobria;
munduban askok duben bezela
artu nai nuben andria,
gero aldrebes ibiltzekotan
oraiñ uztia obia.
Bi galai gazte deitu zituban
Ama Biljiña arratseko,
bazeukatela libertadia
aien etxian sartzeko;
diru piska bat eman ziyoten
txokolatia artzeko,
au zan lenengo fundaziyua
gure ezkontza galtzeko.
Begiyak zorrotz zedukazkiten,
etzegon jendia lotan,
orduzko duda bai ote zuten
jartzen naiz errezelotan;
anaiak formal itzegin zuben,
ez daukat kejarik ortan,
urte t'erdiyan itxoiteko
arrekiñ ezkontzekotan.
Neskatxa gazte polita dago,
paregabia platikan,
nik esan biar baldin banuke
ez du ezeren paltikan;
urte t'erdiko plazua ori
luzia da gogotikan,
bereala ere konforme ziran
bi ontza galtzeagatikan.
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Sekula orlako komeriyarik
jendiak ez du ikusi,
zedorrek ere ondo dakizu
egin dezula itxusi;
len mutillari despeida eman da
gero berarekin asi,
uste al dezu bertso berriyak
ez dituzula merezi?
San ......... arratsaldian (5)
dantzatu ziñaden errez,
zuri begira leio batetik
lasai egon nintzan farrez;
beti nobiyoz inguratuba
naiz pobre ta naiz aberets,
garai arretan bi bazinduzen,
akaso laister baterez.
Arnaika bider itzegin ziran
kariño gabe seriyo,
nik zenbat kalte izan ote det
dama ori dala meriyo?
Lenago baju bizi bagiñan
ez gaitu asko gora iyo,
kortsia ere artuko zuban
ekarri izan baniyo.
Aita ta ama ezkontza ortaz
zeuden borondate osuan,
ni artu eta ikustiatik
beren alaba auzuan;
gu ere oso konformatubak
falta genduben kasuan,
anaiak berriz al zan guziya
atzeratzia nai zuan.
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Mundu guziyak jakin dezala
klaro esango det orra:
modu orretan mudatzen dana
ez da pertsona jatorra;
zuk neri egin dirazuna da
oso traiziyo gogorra,
txiki samarra bazera ere
altuban dezu tontorra.
Egun batian itzegin zuben
orrek ni nintzan tokiyan,
goizetan iñoiz koñatak nola
eduki duben plakiyan;
zedorrek esan ez bazenduben
ori iñork etzekiyan,
ezkontziatik ibilli ziñan
kafiaren aitzekiyan.
Nigatik libre gelditzen zera,
bazijuazke ferira,
fe sta txarrian ez degu jarri
jendia guri begira;
bertso oiekin ematen dizut
azkeneko despedira,
beste oinbeste pronto daukazkit
oriyek eskas badira.
Bertso-papera, Imp. de E. López moldiztegian argitara emana, Usurbilko baserri batean jasoa.

(1) Mutillaren izen-abizenak. (2) Mutillaren jaioterria. (3)
Neskaren jaiotetxea eta izena. (4) Neskaren izena eta abizena. (5)
Erriko festak egiten ziran santuaren izena.
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Bertso Berriak

da nere graziya,
............. -n bertan (1)
jaio ta aziya;
andregaiak egin dit
partida itsusiya,
esplikatu biar det
asunto guziya .

...... -ko alaba da, (2)
ni engañatu arte
larri ibilli da;
besteren kulpa eginda
bera ere bat bada,
kariñuaren faltan
ez nau gaizki laja.
Zeukala antza eman niyon
zerbait borondate,
pregunta egin niyon:
"Ni al nazu maite?".
Baietz erantzun ziran
izugarri fuerte:
"Nik etzaitut utziko
bizi naizen arte".
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Zure borondatia
zenbateraño zan,
ez banuen probatu
ez nezaken esan;
mingaña legun baña
biyotza tranpetan,
modu ortan gauz onik
ez liteke izan.
Zedorri esan nizun
kararikan kara:
"Geroko endredorik
eztezagun para;
izbire gutxirekiñ
iñondik al bada,
zure naitasun ori
orla baldin bada".
Errespuesta eman ziran
beriala neri:
"Gauza ontan okerrik
ez liteke etorri;
parte ematera nua
parientiari,
gustatuko zaiela
iruditzen neri".
Itz oiek esan eta
jarri giñanian,
biyok gelditu giñan
deskantsu onian;
erres puesta ekartzeko
biyaramonian,
baietz erantzun ziran
etorri zanian.
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Neri baietz esana
etzegon penetan:
"Asi biar degula
erromeriyetan;
allegatu biegu
Donostiyan bertan,
korrida ikustera
Ama BeIjiñetan".
Ez nazu engañatuko
modu ortan berriz,
erromeri politik
egin du bost aldiz;
biyotza mudantia
izandu du agitz,
ez nuen penarikan
berak esan balit.
Biyok tratatu degu
iya urte betian,
batzuek kejatutzen
asi bitartian;
Lazaroren aurreko
larunbat -gabian, (3)
izebak despedida
neri eman ziran.
Beriala artu niyon
pregunta fijua:
"Ni despatxatutzeko
zer det motibua?".
Gaztiegiya zala
orra petrestua,
sesiyua jartzia
eztu lenengua.
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................... , (4)

zaude isilikan,
berriz etzazula esan
eztan gauzarikan;
neri etzait etorri
zaunkaz txakurrikan,
ez eta ontzik ere
ojuka atzetikan.
Kofre eta relej u
prenda Donostiyan,
........ -ek esan du (5)
au ............ -n; (6)
........... -k kreditua (7)
badu aspaldiyan:
beti eskuak garbi
dabillen tokiyan.
Nere erreziyuaz
kejatzen zerade,
txiki arduak ondo
apuntian daude.
Eta zuri zer dizu
dobre eranta ere?
Nere obligaziyuak
pagatuak daude.
Iñoiz egiten bazera
senarraren jabe,
apenas izango dan
kontu artu gabe;
.......... ezta egongo (8)
andregairik gabe,
zu baño ederraguak
ogei biarta're.
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Kontsejatzalle ona
zenduen len ere,
kolejiyo onian
ikasiya zaude;
nobiyo aberatsa nai
al balitz ala ere,
zu zer prenda zeraden
dakigula gaude.
Jakiña dago zer dan
karrera neria:
ferrokarrilletako
trabajadoria;
zu berriz orgullosa
parerik gabia,
nere gisa interes
gutxiren jabia.
Pasarizua zer dan
orra esplikatu,
zertarako alferrik
mingaña dantzatu? (9)
Gezurrak esan eta
egiyak ukatu,
nere erregalirik
ez dit entregatu.
Gaizki itz egitiak
desondra aundi bat du,
nik ere baneukake
orrenbeste modu;
berriz aurrerapenik
iñork artzen badu,
.......... -k zer itzegiñ (lO)
disponituko duo
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Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Errenteriko Enrike Elizetxea zanaren bilduman azaldua.
Leenengo bertsoa antza aundia du Aiako Muatzko eriotzari buruzko saillaren leenengo bertsoarekin. Ikus: Auspoa 82, 134 orrialdean. Bertso orrek
onela dio;
Jose Tejeria da
au nere grazia,
Gipuzkoako Aian
jaio ta azia;
tiroz aita ill nuan,
orra desgrazia,
publikatzera nua
asunto guzia.
Bi jarrialdi auek aita beraren umeak izango dira, beraz? Baditeke, baiña segurutzat ezin emano

(1) Mutillaren izen-abizenak eta erria. (2) Neskaren izen-abizenak eta erria. (3) Lazaro-eguna Erramu-eguneko aurreko igandea izaten zan. (4) Neskaren izen-abizenak. (5) Neskaren izena.
(6) Mutillaren erria. (7) Mutillaren baserria. (8) Mutillaren baserria. (9) Bertso-paperak: mingaña dantzazu. (10) Mutillaren baserria.
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Bertso Berriak

............. -n zaigu (1)
txiripa bat pasa,
zer gertatzen dan ere
zeñek eman traza?
Izena det ........ .
apelidua ...... , (2)
neskatxa batek egiñ dit
aziyo eskasa.
Enredo asko izan det,
probetxu txikiya,
bestiak egiñgo du
nere aitzakiya;
neskatxa eder bat degu
.................... , (3)

biyok egiñ gentzakian
ezkontza egokiya.
Karta franko neregana
etorriyak badira,
ezkontza zerratzeko
jarri dit segira:
merendatzera juatea
sagardotegira;
arratsaIde bat pasa det
utsari begira.
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Ni sagardotegira
allegatu nintzan,
neskatxa ori nigana
presentatu etzan;
orrek jarriko luke
deabruba dantzan,
mutilla balijuake
orren esperantzan.
Kartako itzari nago
erreparatuba,
nerekiñ zeguela
enamoratuba;
esposatzeko al zaude
oso berotuba,
bakardadeko bizitzaz
inkomodatuba?
Pertsona fiñarekiñ
gu metitu giñan,
ez jakiñ izan banu
lenago zer ziñan;
nitzaz orretaraño
gustatzen baziñan,
petardo eman gabe
etorriko ziñan.
Lenbiziko jornada
alferrik zanian,
........ etzeguan (4)
deskantsu onian;
neretzat enredua
bada geienian,
beste karta etorri zat
urrengo egunian.
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Kartak nora juntatu
zeukan aditzera:
taberna publikua
dagoen etxera,
jayian juateko
meriendatzera;
ni juan nitzan baña zu
azaldu etzera.
Kartaren barrenian
deklaratzen zian
sartua nenguela
aren biotzian;
ez lo ta ez jan ta edan
ni akordatzian,
itz oiek egiyazkuak
izango etzian.
Neskatxa orrek jarri du
kostunbre berriya,
oso fiña etzerala
nago igarriya;
ni juan nitzan baño ori
ez da etorriya,
itxuturik zabiltzan
engañagarriya.
Kartak etorri zaizkit
nere etxeraño,
ezkontza zerratzeko
txit asko enpeño;
pauso alferrak eta
franko desengaño,
afana obeto dezu
kariñua baño.
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Irugarren karta ere
bialduba zuan,
len gaizki ateria
nintzan errenkuran;
irugarren orretan
ez naitzaio juan,
ez dakit merienda
zer egiña duan.
Aidoso juaten nitzan
etxetik ertenda,
orrelako denboretan
aidia izaten da;
maleziyaren faltarik
ez daukazun prenda,
alferrik galdu dituzu
iru merienda.
Gastu aundiak egiña
zaude nere ustez,
iñork obligatu gabe,
zere borondatez;
jan nai nukian baña
alrebes suertez,
norbait baliatu da
........ -en partez. (5)
Aukera aundiyan bazaude
zuretzako obe,
mutillak engañatzeko
anbat zaude trebe;
........ egiñgo da (6)
nobiyaren jabe,
len ere ez da egondu
pretentsiyo gabe.
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Nobiya ederrak badaude
nai degun orduban,
faltatuko ez dutenak
beren agiñduban.
Bakarrikan ziñala
uste al zenduban?
Zu baño fiñaguak
badira munduban.
Nola portatu zaidan
neskatx eder ori,
aditzera eman nai
jende guztiari;
laburtasun aundiyak
egiñ dizkit neri,
gai dagoena nitzaz
eskarmenta bedi.
............. -n bertsuak (7)
aspaldiko partez,
gaztiak ikasita
dibertitu bitez;
ondo merezitubak
ditu nere ustez,
agur, ................... , (8)
ondo bizi zaitez.
Bertso-papera, Donostiyan: V. lraola-ren moldizkidan argitaratua eta Errenteriko Enrike Elizetxea
zanaren bilduman azaldua.
(1) Erri-izen bato (2) Mutillaren izen-abizenak. (3) Neskaren
izen-abizenak. (4) Mutillaren izena. (5) Mutillaren izena. (6) Mutillaren izena. (7) Erri-izen bat. (8) Neskaren izen-abizenak.
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Bertso Berriyak
.......... .......... -k (1)
bere andregaiari jarriak

Askok añeko talenturikan
ez izan arren aukeran.
bertso batzubak ipiñitzera
abiyatu naiz paperan;
eztakiyenak jakin dezala
gezurra edo egiya ote dan.
lanteri oni ekin diyot nik
zergatik arrazoi deran.
Ustez neskatxa fiña batekin
asiya nitzan tratuban.
ezta nigandik apartekua.
bizitzen dana gertuban;
desiatutzen negon jartzeko
orlako baten karguban.
deskalabruak badira beti
batek nai eztun orduban.
Gonadunetan bai uste arren
gutxi dirade fiñak e.
oiek mendian artu ezkero
gaizki biziko giñake;
biziyatuba gertatzen bada
arek baditu bi neke.
obiagorik ez izatekoz
ezkongai egon niteke.
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Orren izena ................. (2)
bataioz dauka emana,
....... aldeko malkar batian (3)
basarrin bizitzen dana;
mutill gaztiak engañatzeko
mingaiñ leguna dubana,
pake santuban bizitutzeko
martxa ederra darama.
Esposatuko giñala biyok
zertako ziran agindu?
Kontsideratu dezala ondo,
aziyo txarra egin duo
Nik ezertan ere eztet utsegin,
kulpa dana berekin du,
enuban bate penik artuko
gaizki ikusi banindu.
Iñor orrela despreziatzen
asi da ori gazterik,
aurretik asko enun pentsatzen
modu orretan uzterik;
despeira eman ziran ezkero
ezta nerekin gustorik,
agindu ziran baietzarekin
etzan fiyatu besterik.
Jakin banuban nik zebillela
orren naitasun otzian,
nere ankikan etzan sartuko
geiago bere etxian;
juan dan abendun ogei ta bostan
despeira eman zian,
odol guziyak sututzen zaizkit
akordatutzen jartzian.
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Maleziyaren faltik etzaukan
neska diabruz josiyak,
orrelakorik eztu egiten
errespetuan aziyak;
esker tx:arrakin pagatu gaitu
eman biarda graziyak,
aizian gisa eraman dizkit
neketan irabaziyak.
"Pasiatzera guazen gu biyok
-esaten niyon askotan-.
Beti onela eduki biar
al nazu neri kezketan?".
Ezezku ori berekin zeukan
jartzen bagiñan izketan,
emakumiak seta tx:arra du
baldin badago kasketan.
Kariño fiña aparte zigun
beste askok dun bezela,
tonto xamarrak ezagutzeko
ai zer nolako azala!
Nik zer esaten deraden ondo
goguan artu dezala,
gustoko batek aindu baliyo
badakit juango zala.
N, nere biyotz gizaraxua

dago zerbaiten eskian,
zeregatikan aziyo tx:arrak
akordatutzen zaizkian;
egin dubenak antzemango'io
ondo dan edo gaizki'an,
galtza berriyak egiteko zer
propinak eman dizkian!
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Goizero eraman izandu diyot
bire erdira zestera,
naitasunakin adios esanda
bueltatzen nitzan ostera;
orduan asko nai zian baña
orain mudantzak bestera,
ondo egiten alper gaiztuan
orri ibilli ezkera.
Geroko kezkik eduki gabe
jartzen det abertentziya:
errespetatu izan det beti
neskaren inozentziya;
desio txarrik eduki banu
banuban komenentziya,
bañan garbiro nai det eduki
nik nere kontzientziya.
Milla alditan esan izan dit:
"Nik zuri zaitut maitena",
ta arrezkero pauso bakoitzan
gogoratutzen zaitena;
usteko zuban libre zegola
egin ezkero nai dana,
erozin moduz ematekua
ezta izaten baimena.
Ixilik euki biar ziranak
orra ederki aiazi,
suerte ona izandu degu
baldin bagera beiñ asi,
orrek neretzat zedukalako
Judasek ainbat fiñezi;
da konforme naiz okerragorik
eztiranian eiñazi.
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Itzak ematen asi giñala
pasa da urte betia,
orain orrentzat oso txarra naiz,
lenago niñun maitia; (4)
ezagutuba dadukat ondo
beraren borondatia,
osaba, illoba eta izeba,
danak igualtsubak dia.
Bere osaba mutill zar batek
ezer ezin zun sufritu,
neri etxetik bialdutzeko
asmuakin zan abitu;
desafiyoka asi zitzairan,
iñola ezin zan gelditu,
bestela zer dan eztakit bañan
ero aldiyak baditu.
Etxe guziyan pasatzen zana
taberna junda kontatzen,
okasiyua jartzia beste
gauzikan etzun pentsatzen;
neska-mutillakatikan gero
gezur aundiyak asmatzen,
buruban jartzen zaizkan maniyak
eztute gutxi kausatzen.
Gezur ta saltsaz betiak dauzka
gutxinez berregun toki,
segretorikan eziñ dulako
ixilik ondo eduki;
ori dalako etxian gerrak
izandu dira galanki,
obia luke bere buruba
gobernatutzen baleki.
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Neska zarrak e kulpak baditu
anaiak bañan geiago,
orretxek ere pakia baño
okasiyua naiago;
bere anima diabrubantzat
utzi biar dula nago,
bestekin ezpa portatzen beintzat
nerekin bañan fiñago.
Neska zar orrek egun batian
ekin dit eruan gisan,
"urte bateko mantenuk libre"
neri esaten asi zan,
-emandako itza kunplituko det,
ortan bildurrik ez izan-,
bere etxeko illobarekin
ezkontzen baldin banitzan.
Beste gaitzarik eztiyet egin
lagundutzia baizikan,
modu orretan portatzen danak
batere eztu lotsikan;
itzez galanki agindu bañan
geldituba naiz utsikan,
orretarako obia zuban
atera ezpalit itzikan.
Nola suertez erori nitzan
juateko soldaduzkara,
pentsatu zuten galazitzia,
ori're oien kulpa da;
komenientzi obiagua
gerora ziraten para:
Frantzi aldera desertatzeko,
neska juango zala ara.

77

Konformaturik geratu giñan
itz oiek azetatuta,
abitu nitzan lanian biar
nituban gauzak artuta;
kasikan ere zer egiten nun
ezin nun azertatu ta,
illabetia or pasatu det
emendik desertatuta.
Neskaren faltik etzala izango
egoteko seguruba,
oso paraje bikaña zala
irabazteko diruba;
oriyek berak egin ziraten
aruntz juateko moduba,
arrasku txarra eztet ibilli
galtzeko nere buruba.
Desiatubak zaudenak nunbait
ni bialtzeko aparte,
berriz onera ez etortzeko
moduban gelditu arte;
ai, orratikan kontzientzizko
garga aundiya daukate,
Judas gaiztuak Jesus bezela
salduta ibilli naute.
Eguna jun da eguna etorri
dama ori etzan ageri,
ango denborak oso luziak
pasa zitzazkian neri;
bitarte ortan ibilli nuban
pentsamentuba ugari,
nere burubai arrika ematen
enitzan alperrik ario
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Despeira kartan bialdu ziran
eta ez asarretzeko,
orain gogorik etzaukala
neri gizontzat artzeko;
eta gañera bere etxian
ankik geiago ez sartzeko,
motiborikan asko izan det
orri bertsuak jartzeko.
Ostera bueltan eman zizkiran
eindako erregaliyak,
berriz biartzen baldin banaiz e
gordeta dauzkat jarriyak;
orra azkenian zer ekarri dun
orren naitasun urriyak,
ederraguak erosiko'izka
urrengo galai berriyak.
Ogei ta amargarren bertsuarekin
orra nere despeira,
zer esan geio badauzkat baño
oraingorako aski da;
aber gezurrik ote daguan
paper ontara begira,
egokiyago jarriko ditut
bueltak etortzen badira.

Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Errenteriko Enrike Elizetxea zanaren bilduman agertua.

(1) Mutillaren izen-abizenak. (2) Neskaren izen-abizenak. (3)
Neskaren erria. (4) Bertso-paperak: lengo.
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Bertso Berriak

Desio dedan bertso berriak
al banitzake kantatu,
gure artian zer izandu dan
biar dizuet kontatu;
ona zalako ustian nuen
dama gazte bat tentatu,
onen gañian ezin egon da (1)
ori zeñek asentatu?
Aurrenetikan azkeneraño
neskatxa orren berriyak
naiago nuke baldin baneuzka
paper onetan jarriyak;
orra zer lanak ekartzen ditun
zure naitasun urriyak,
gauza onikan sekulan eztu
kristau engañagarriyak.
........ -enjaio ta azi nitzan
............ det izena, (2)
Donostiyako erri noblian
orain bizitzen naizena;
nobiyarena lendabizitik
iñola al nuben maizena,
baña geroztik antzeman niyon
etzala ollanda zuzena.
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Nungua dan neskatxa esango det,
egon zaitezte aditzen:
.......... -kua bere izatez, (3)
Donostiyan da arkitzen;
mutil gaztiak diran Iekura
aguro daki mugitzen,
denbora asko ez du pasako
etxe aIdia garbitzen.
Urte bete da dama orrekin
tratatzen nitzaIa asi,
arrezkeroko pasadizua
biar det adierazi;
aundiyak jarriyagatikan zu
danak dituzu merezi,
aditu arren ikaratuta
etzera juango igesi.
Pozak zoratzen jarriya nago
kontu oek zabaItzeko,
notizi onak izango dira
neskatx orri bialtzeko;
izketan asi ta esan ziran
nola zeguen saltzeko,
zer azienda artuko nuen
nere buruba gaItzeko!
Ezaguerak aIkarri eman
da jarri giñan orduban,
andik aurrera igande ta aste
pasiatutzen genduban;
egun aietan enbusteriya
franko egiten zenduban,
esanaz ni besterikan maite
etzendueIa munduban.
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Lendabiziko ......... -ra biyok (4)
festak zelebratutzera,
egun pare bat dibertitubaz
erri ortan pasatzera;
nere nobiya, algara egiñaz
gustora ibili zera,
an ogei duro gastatu eta
etorri giñan etxera.
Fintasunian zegon bezela
asten zitzaidan esanez:
"Nere biyotza jarriya dago
zuretzako naitasunez".
Errespuesta eman niyoen
orri arrazoi zuzenez:
"Obe zenduke egiyaz esan
len dadukazun edo ez".
"Esposatzeko asmuan nola
geran gu biyok asiyak,
ai, ............ , esango'izkitzut (5)
garbi nere notiziyak:
etzaizkit iñoiz etorri izan
oso mutill itxusiyak,
baña zugatik utziko ditut
len izandako guziyak".
Berak baimena eman ziraden
izateko alkarrekin,
leku onian asi nintzaden
fiyaturikan zurekin;
gezurra eta nas pilla beti
bada orlakuarekin,
arrai ederra egun batian
juntatu ziñan nerekin.
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Zenbait soseguz bizitzen dira
etxe onera sartzian,
emakumiak itzak ederrak
tamaña ontan jartzian;
neskatxa orren amak esan dit
belarriyaren ertzian:
"Lasai biziko zerala uste det
nere alaba artzian".
Doností ontan gogua egin
zaio denda ikusteko,
nere nobiyak gustatzen zaion
soñeko bat erosteko;
aukera egin nuben orduban
ori etzegon uzteko,
oi ta amar duro pagatu niyon
nai dubenianjazteko.
Esposatzeko aste orretan
mudantzak zituben asi,
zer tranpiya egin diran neri
biar det adierazi;
kale batían zeñekin zegon
lenguan nuben ikusi:
pintore bat zan biboteduna
bere gabana ta guzi.
Despatxu ori artu ta laister
geldituba da nigandik,
esker gaiztua besterik ez det
izan neskatx orregandik;
orain protxurik ez daukala
daki ............ -gandik, (6)
iñork ero si nai baldin badu
saltzeko dago oraindik.
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Zu bezelako neskatxak dira
okasiyua sortzeko,
fintasunikan ez daukazu
gure etxian sartzeko;
zori gaiztuan abitu nintzan
ori andretzat artzeko,
aukerakua zaudela uste det
sorgiñen maistra jartzeko.
Soñoko eder bat aurrena ta
gero medalla berriya,
doktore asko bere katetik
zintzilik dauka jarriya;
dama gaztia, lenbailen utzi
bizi-modu galgarriya,
edo bestela ikusi biar
dezu istillu gorriya.
Galerazitzen or dabil baña
nik nai nituzke zabaldu,
kulpa duenak oek jartzia
orain merezi ez al du?
Nere nobiya, lan au eginda
etzazu kondutik galdu,
gusto badezu errespuestak
nai dezunian bialdu.

Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Altzoazpi-ko Inazio Zabalaren eskutikjasoa.
Bertso-papera, beste argitalpen bat, moldiztegi-izenik gabea au ere, noren eskutik jaso nuan
apuntatu ez nuana.
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Bertso-papera, Tip. Elustondo - Zarauz moldiztegian argitara emana, eta noren eskutik jaso nuan
apuntatu gabea.
Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Orioko
Gregoria Ibargoien zanaren eskutik jasoa.
Aita J ose Antonio Donostia zanaren artxiboan
ere arkitu degu bertso-sail au, bertso-paper batean.
Aginagako Pello Saikola bertsolaria zanak ere
bialdu zizkidan bertso auek, baiña eskuz idatzita.
Gernikako Julio Bareño jauna zanak ere bialdu
zizkidan, Gernika aldeko norbaiten aotikjasota.
Ikusten danez, oso ezaguna izan zan garai batean bertso-sail au.

(1) Bearbada, oñen gañian ezin egon da bearko luke emen.
(2) Mutillaren erria eta izena. (3) Neskaren erria. (4) Mutillaren
erria. (5) Mutillaren izena. (6) Mutillaren izena.
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Bertso Berriak
........ ........... -k jarriak (1)

Bertso berriyak jartzera nua
asunto egoki bati,
pobre tartera deskalabrua
nundinai badator beti;
nobiyarekin nola nabillen
jendia frankok badaki,
urte betian tratatu eta
engañatu nau ederki.
Urte betian ibilli gera
aingeru biren moduan,
mudantza ori izango zanik
asko pentsatzen ez nuan;
pobria utzita aberatsakin
oraiñ asi da tratuan,
zer esanikan ez da faltako
ori dabillen lekuan.
Martxa gaiztua asiya dauka,
iñork eztiyo kenduko,
bost sentiduak sano dauzkanak
ori ez al du artuko;
lau kuarto t'erdi baldin badira
sei biar ditu lujuko,
saiatu arren pobrerik ezta
orrekiñ aberastuko.
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Neri despeida emanagatik
etzitzaizula ardura,
uste zenduan indianua
seguratua zendula;
kontari zeunden fortuna aundi bat
etorri zala eskura,
desanparuan oraiñ or zabiltz
ardi galduen modura. (2)
Fortuna orren esperantzetan
eman zidazun ezetza,
etzan alferrik Lezora juanda
egiñ zenduen promesa;
esan zenidan: "Zuretzat daukat
izugarrizko nobleza,
zeiñ anketatik kojeatze'zun
etzaude igartzen erreza.
Sei illabetez luzitu dezu
gala aundiyak jantzita,
jende guziya arritzeraño
zure planta ikusita;
zerbait azaldu biar zuala
aspaldi geunden etsita,
indianuak aldegin dizu
maleta bertan utzita.
Indianuak eman zizkitzun
eraztuna ta pultsera,
lepoko orratza ta abanikua,
baño ez utsaren trukera;
apaiñduriyan jarriya zeunden
aundimendiyen legera,
bide ortatik ekarri dezu
kredituaren galera.
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Erregaliyak kalte eginda
oraiñ or zaude etxian,
garai bateko arrotasunak
ondo aplakatu zian;
izugarrizko mogimentuak
daduzkatzu gorputzian,
ez apuratu: aztuko dira
frantzes bañuak artzian.
Alde batera ola ikusita
penatutzen naiz gogotik,
bide oietan erortzen danak
pagatutzen du larrutik;
kontsideratu pobriarentzat
zer gauza dauen lujotik,
propina ederra artuba zaude
indiyanuen eskutik.
Kulparik gabe zu ziñan neri
despreziyua egiña,
orain zedorri etorri zaizu
eskarmentatzeko diña;
Frantzi aldera bazuazela
sendatziagatik miña,
pake ederra legoke emen
an geldituko baziña.
Ama BeIjiña Pillarekua,
zu zaitut bitartekotzat,
zer eskapada egiña nagon
burutik ezin irten zat;
orañtxen dala urte bete bat
au artu banu andretzat,
uste gabeko loteri ona
seguro zeguen neretzat.
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Neskatxa orren pasadizua
orra nik adierazi;
eskarmentutzat ona deritzat,
gusto dubenak ikasi;
izan zaitezte leialaguak,
martxa gaiztuari utzi,
lujuagatik animak eztu
kastigatzerik merezi.

Bertso-papera, Rentería: Tip. Vda. Valverde moldiztegian argitara emana eta Errenteriko Enrike Elizetxea zanaren bilduman agertua.
Bertso-papera, Imp. y Lib. de F. Ferreirós, Avenida, Errenteriko Enrike Elizetxea zanaren bilduman
azaldua.
* * *
Bertso auek badute antza Oiartzungo Krisostomo Iturain
bertsolaria zanak jarritako beste bertso batzuekin: Auspoa, 116,
66 orrialdean. Sail ontako leenengo bertsoa eta Krisostomoren
bigarrena ia berdiñak dira. Sail ontako 6/7-8 lerroak: indianuak
aldegin dizu / maleta bertan utzita. Eta Krisostomoren beste bi
lerro: Igesi igual egingo dizu / maleta zuri utzita.
Krisostomorenak ote dira, beraz. bertso auek? Ez degu uste,
Oiartzungo bertsolari ori baiño zarragoak dira eta.
Krisostomoren suia zan Uztapide bertsolaria zanari galdetu
eta onelatsu erantzun zigun:
- Ez. Bertso auek ez dira Krisostomorenak. Baiña bertso zaar asko jakiteak ori ekartzen du: gero bertso jartzen asi eta uste
gabe punturen bat edo beste leengo bertso zaarretatik artu.
Orregatik, bertso auek edozeiñenak izan ditezke.

(1)

Mutillaren izen-abizenak. (2) Bertso-paperak: zabitc eta

modua.
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(

Bertso Berriak

Milla bederatzi eun
eta iru urte
aurten nola ditugun
askok jakin dute.
Ondo portatutzia
eztu iñork kalte.
bertsuak paratzeko
obligatu naute,
egiñalak egingo ditut
kapaz naizen arte.

da nere graziya,
......... -ko partian (1)
jaio ta aziya,
pobria izan arren
mutiko lasaya.
Andregaiak egin dit
aziyo etxusiya,
despreziyua franko
nago ikusiya.
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.............. bera asi zan
.............. ren billa, (2)
eta bitartekuak
bazatozen milla.
Izkintzan ikasita
prestatu dedilla,
garai artan etzeguen
amoriyo illa,
orain tallistarekin
or konpon dedilla.

Pazkuetan Loiolan
biyak giñan izan,
engañatu niñozun
ume baten gisan.
Dantzariari begira
jarri giñan plazan,
enbusteriya edo
bondadia bazan,
gero zer pasatu zan
eliteke esan.

Bukatu zianian
ango erromeriyak,
ankak jaso giñuen,
ez gauden eriyak.
Sasoi ederrekuak,
gorputzez guriyak,
Donostiajuanda
aiek komeriyak!
Café Oriental-en
sartu giñan biyak.
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Lengusuba laguntzat
zenduen ekarri,
kafian exerita
lasai giñan jarri.
Begira zauden guziyak
zigu ten igarri
nola amoriyua
geniyon elkarri;
orra samintasunak
gustuak ekarri.

Traje fiña soñian
aberats moduban,
zillarrezko peineta
eder bat buruan,
beste gauza guztiyak
aundiyen moduban.
Lengusua ezpazan
gertatu onduan,
akaso zerbait e
egingo genduban.

Beste majo bat etorri zaio
urrengo egun batian,
arri're baietz agindu diyo
auko zuloa betian.
Ezta neskatxa tranposagorik
Gipuzkuako partian,
engañatuta eduki nazu
amairu illabetian,
bost pazientzi sufritu diyot
ontara naizen artian.
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Agur, .............. , ez nuben uste (3)
zuk modu ontan uzterik,
garai batian gure tartian
etzan izketa tristerik.
Ikusi gabe ezin pasatu
ez jayik eta asterik,
sorgin guztiyen maestrak ainbeste
tranpa badezu gazterik,
nigatik libre gelditzen zera
baldin badezu besterik.

Esan bezela, engañatu nau
amairu illabetian;
berak bentajik eztubelikan
dabil neretzat kaltian.
Itzak ederrak mingañan eta
kariñua apartian,
jeniyo orrek eutsiko dizu
biziya dezun artian,
orrelakorik ezta sartuko
zeruetako atian.

Postur'artako miraberikan
ez nuen uste bazala,
gezur galantak esan dituzu
mudatu gabe azala.
Kontari dago gau ta gabean
pikardiyan gabiltzala,
San Bizenteko atzian ere
allegatutzen naizala,
testimoniyoz kargatu nazu
Kristo juduak bezela.
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Zure autikan aditu degu
esplikazio zuzenik,
ez siñistia gauzik onena
gezurtiyaren esanik.
Zuri bertsuak jartzeko ainbat
diru ez naukela nik,
gastu franko egin det baño
eztaukat damutasunik,
jeniyu ori daukan pertsonak
ez luke biar gizonik.

Bertso auek Vergara: Imp. de J. F. López moldiztegian argitara emandako kanta-paper batetik kopiatuak ditugu. Ale bat Arantzazuko bilduman gordetzen da.
Irakurlea oartuko zanez, sail ontako leenengo
zazpi bertsoak amarreko txikiak dira; eta beste bostak, amarreko aundiak.
Amabigarrenean "zuri bertsuak jartzeko ainbat
diru ez naukela nik" esaten du gizongaiak, andregaiaren itzak errepikatuz. Bertsolariari pagatzeko
alegia, ezkontza galdutako bertso auek, itzaurrean
esan degunez, enkarguz jarriak izaten ziran eta.

(1) Mutillaren izen-abizenak eta jaioterria. (2) Neskaren eta
mutillaren izenak. (3) Neskaren izena.
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Bertso Berriak

Gertatu zaidan asunto bati
jarri biaizkat bertsuak,
arrigarriyak izan ditugu
gure arteko kasuak;
zenbaitekiko trata-bidiak
ez dirade gustosuak,
gauza onikan ez du orlako
kristau maliziosuak.
Pasadizua jarri biar det
iñork nai badu aditu,
motibo gabe lan onetara
nola liteke abitu?
Ai, emakume mingaiñ luziak
askotan lan txarrak ditu,
azal eder au famatu gabe
ezin niteke gelditu .
.......... -go semia naiz nerez, (1)
........... deitzen zaidana, (2)
txikitan andik etorri eta
Donostiyan naguana;
urte ta erdiyan neska batekin
zerbait tratatu dedana,
aseko dala uste det ori
andretzat artzen duana.
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Nere emaztegai izanduba,
....... -en jaio ta aziya, (3)
lendabiziko ............ -an (4)
dantzan nuen ikusiya;
kolore zuri gorri ederrak,
izketan badu graziya,
baña biyotzez txit mudakorra
neska diabruz josiya.
Bere etxetik serbitzera zan
Donostiyara etorri,
andikan laister Bulebarrian
izketan giñaden jarri;
geroztik ustez naitasunian
segitu'iogu alkarri,
azkenerako zure tranpiyak
gauz onik ez du ekarri.
J aia etorri ezkeroztikan

geienian alkarrekin,
ezertxo ere gauza txarrikan
etzan orduan gurekin;
meinda ederrak lasai egiñaz
erromeriyan nerekin,
duro ederrak aisa juan dira
egun oietan zurekin.
Modu orretan ibiltzen giñan
batera eta bestera,
erromeriyak aprobetxatu
gabe egondu ez gera;
egiyak emen jarri artian
orri ez nua uztera,
errespuestak nai baldin badu
bialdu bitza ostera.
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Itz ederrakin esaten ziran:
"Ai, ........... maitia, (5)

nere biyotzak zureganako
badauka borondatia;
oso benetan nai dizudala
seguru egon zaitia,
au da neregan senti dedana
zuri garbi esatia".
Neskatx:a orri eman niyoen
biar nuen aditzera,
esanaz: "Mundu ontan nerekin
beti biziko al zera?".
Erantzun ziran: "Iñola ere
ez nua zu utzitzera;
esposatuta jarri gaitezen
baldin konforme bazera".
Konformatuta jarri gerade
alkarri itzak emanda,
zer nai zukian denboraz esan
diyo amari juanda;
biyen artian atera dute
ezkontzarekin demanda,
gero baimena eman ziyoen
senarrarekin egonda.
Gurasuairi gogua egin
zaiote neri deitzeko,
desio aundiya daukatela
zeiñ naizen ezagutzeko;
eman ziraten enkargu ori
ez neguan utzitzeko,
eta moduba egin det laiste
oietara azaltzeko.
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Andik urrengo egun batían
pentsatu det juatia.
nere andregai izandu orrek
iriki ziran atia;
guraso oiek nunbait nai zuten
nerekin itzegitia.
atsuak azkar galdetu ziran
zenbat neukan dotia.
Ogei ta sei milla errialekin
nuela dote neria.
alabai orrela emateko
artuba zuten idia;
aurretik ondo garbitasunak
egitia da obia.
bizimoduba izandu deiñ
sesiyorikan gabia.
Esan bezela gure arteko
kontubak arreglatuta.
bi illabete barru jarriko
giñala esposatuta;
amabost egun baño lenago
besterena aldatuta.
ta despedida bertatik eman
niyon nun zan billatuta.
Auzuan dauka ibiltzen dana
indianuen antzian.
neskatxa orrengana juaten da
ori noizik bakoitzian;
mirabe eder au engañatzen da
sonbrerua jantzitzian.
diru sobrerik apenas duen
Bankuan edo etxian.
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Etzaitezela geiegi poztu,
....... -go dama gaztia, (6)
zure pareko emakumiak
munduban falta eztia;
lendabiziko nerekin asi,
indianua bestia,
orrek utzita esperatzen det
neskazartuta ikustia.
Pasiatzera dijuanian
askotan det ikusitzen,
apaiñduriya gustatzen zaio,
iñoiz badaki luzitzen;
orain orrela oitu ta gero
erraz ezta zu ezitzen,
au artzen duen gizarajuak
ikasiko du bizitzen.
Ondo portatu etzeralako
kantak dizkizut atera,
zertan etorri ziñan orduban
neri baimena ematera?
Damu aundirik ez daukat zu (7)
utziya alde batera,
obe zenduke lenbailen artu
ikasitzeko papera.
Bertso-papera, Imp. Quintanilla - Zarauz moldiztegian argitaratua. Ez nuan kontuan artu noren eskutik jaso nuan.
(1) Mutillaren erria. (2) Mutillaren izena. (3) Neskaren erria.
(4) Gipuzkoako erri baten izena. (5) Mutillaren izena. (6) Neskaren izena. (7) Bertso-paperak ezdauka zu.
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Bertso Berriyak

Dozenatxo bat bertso jartzeko
badet naiko arrazoia.
len triste samar nabillen baño
kontsolatu naiz iya-iya;
zeinbait pertsonek disimuluan
egiten daki tranpiya.
alabatzia disponitu det
....... -ko nere nobiya. (1)
Aitak eta amak egiñ niñuten
seme bat .............. -n.(2)
lujo aundirik ez det nerekiñ
jantziyan eta izketan;
neskatx orrekiñ asiya nintzan
ezkondutzeko ustetan.
faltsuagorik izango danik
ez derizkiyot bes tetan.
Tratamentuan oraiñ iru urte
beragandik zan asiya.
santa-paperan ego n biar du
dana maleziz josiya;
ni naiz mutil bat motibo gabe
neskatxa orrek utziya.
baño tristiak badauka lana
garbitzen kontzientziya.
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Pamplonan nintzan serbiziyuan
suertia ala emanda,
kartak egiten bera asi zait
tratatutzeko zegon da:
nik sinistatu egiñ nizkiyon
orrek gezurrak esanda,
kontzientziya garbitu zazu
zor dituzunak emanda.
Neska1xa orren agintzia da
1xit gauza peligrosua,
iru urtian tratatu eta
au gauza lastimosua.
Ez nuben uste pareja ori
zanikan orren faltsua,
konformidadez alaba baño
okerrago da atsua.
Oi ta bi urte du edadia,
ezta neska1x i1xusiya,
........ -tikan (3) gorago ....... -n (4)
.......... -n jaio ta aziya; (5)
faltsikeriko kartilla ori
amak du erakutsiya,
azpikuaz gaiñ jirako luke
.......... alde guziya. (6)
Jun dan Pazkua bigarrena zan
eguna señalamente,
aitzaki edo atzerapena
orduan jarri dirate;
koleratu ta zer pasatzen zan
esan niyen derrepente;
ortik egiye ezta aritzen,
gezurra berriz sobrante.
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Orren izenik ez det esango,
ni .................... , (7)
iru urtian nik eduki det
oi maitatzeko arreta;
azkenerako berak juan zaizkit
oot kristau lege txarreta,
oiek apenas pagatzen diran
kasikan surtan erreta.
Ballara ortan bizi da ori
ogei eta bi urtian,
ni konfiantzan ibillia naiz
kasikan oraiñ artian;
orrek mutilla engañatuta
sartuko luke lurpian,
ez nuben uste orrelakorik
zanik ....... -ko partian. (8)
Juezetara ere deitu nau
........ aldera tristiak, (9)
neri ipini nai zizkiaten
izugarrizko nastiak;
izan biaute txanpon batzuek
patrikaratik kostiak,
eztu baliyo leku oietan
gezurrarekin astiak.
Dama maitia, letu itzatzu
jarri ditudan loriak,
alare ez dira ikaratuko
asko orren koloriak;
beste polipat billatutzeko
orain daduzkat idiak,
naiz kosta bedi bi milla pezta
aiek baditut neriak.
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Nolanai ere gauza asko ezta
nik dadukan interesa,
baño daukate ama-alaba oiek
OOt orgullu aldrebesa;
oiek nai dute diru asko dun
dukia edo markesa,
baño alakoak ezagutzen du
basarritar urgullosa.
Amaika bidar jardun omen da
ori auzoetan kontari:
inguru ortan mutil bat gauza
danik eztala agiri;
ari-albañu fiñik gabeko
tela-klasia da ori,
kariñua nor izango diyo
orrela dabillenari?
Ni ibilli naiz errespetuan
eta leialtasunian,
fiyatu nintzan lendabizitik
pikar'oien esanian;
akordatu naiz eztabiltzala
oso martxa zuzenian,
kontentu nago orrenbestian
apartatu naizenian.
Zertan zabiltza, dama maitia,
baztarrak orrela nasten?
Saia zaitia jeniyu oiek
al dezun lenena uzten;
oraiñ artian baño fiñago
ezpaldin bazera asten,
kostako da oi senarrarekiñ
pasiatutzen ikusten.
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Mingañarekin inbusteriyan
orrek badauka graziya,
bere izenik ez det esan nai,
........ -njaio ta aziya; (10)
ori dan arte ezta faltako
saltsa eta maleziya,
baño kostako zaio logratzen
berak nai duben guziya.
Zelebriak dira neskatxa
gazti orren aitamenak,
parra ederki egingo dute
gañetik beira daudenak;
gaztetandikan prueba ederrak
badaduzkatzu emanak,
ontaz aurrera zer tela zeran
jakingo dute geienak.
Adios, nere maite izana,
........ -ko aingerutxua, (11)
zuri bertsuak ipinitzeko (12)
zegon nere kapritxua;
ez, izan balitz errespetoko
leiala eta txintxua;
orremestian bukatzen ditut,
alaba eta atsua.
Bertso-papera, Rentería: Tip. Vda. Valverde moldiztegian argitara emana.
Ez nuan idatzi edo kontuan artu noren eskutik
jaso nuan.
Itzaurrean esan degunez, bertso-mota auek enkarguz jartzen ziran. Bertsolari batengana joan eta
jarri erazi, alegia. Ala, bertso auek nork paratuko

104

zituan ezin jakin. Baiña Auspoa-ren 73 zenbakian,
[ru anai bertsolari izenekoan, Juan Jose Lujanbio
Saibururen (1874-1954) bertsoak eskeintzerakoan,
29 orrialdean, ezkontza galdutako sail bat eskeintzen da, onako sail onekin bi berdintasun dituana.
Sail ontako 14-garren bertsoa eta ango 15-garrena, berdiñak dira. Eta sail ontako 16-garren bertsoaren azken lerroak eta ango bigarren bertsoaren
azken lerroak ere berdintsuak.
Zer esan naiko du orrek? Bertso auek ere Saiburuk moldatuak dirala? Baditeke, baiña seguru
ezinjakin.

(1) Neskaren erria. (2) Erri baten izena. (3) Erri baten izena.
(4) Neskaren erria. (5) Neskaren jaiotetxea. (6) Lurralde baten
izena. (7) Mutillaren izen-abizenak. (8) Neskaren erria. (9) Erri
baten izena. (10) Neskaren erria. (11) Neskaren erria. (12) Bertso-paperak: ipintzeco.
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Bertso Berriak
Senpelarrek jarriak

Milla pasatu bederatzireun da
au da seigarren urtia.
dama bateri pentsatutzen det
bertso berriak jartzia;
mingañaz dabil oso leiala.
biotza tranpaz betia.
nere nobiya izan dalako
badaukat naiko kaltia.
Ni naiz ....................... ta (1)
ori .................. (2)

gure ezkontza nola galdu dan
jenteakjakin bear du;
tratamentu au zerratu zala
bi urte ta erdi inguru.
motibo gabe despeida eman dit.
egia esan nai badu .
........ -go errianjaio-aziak (3)
biok gerade lengusu.
egun batean esposatzeko
berak egin ziran mandatu;
orduan ala konforme jarri.
orain atzera damutu.
parienteak anparatzeko
alaja ederra zaude zu.
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Neskatxa orren edad ea da
ogei ta lau edo bost urte,
malezia ta tranpa badauka (4)
sorgin guztiak ainbeste;
izketan ere poliki daki
iñor engañatu arte,
ezagututzen ez da erraza,
neri kosta zait bastante.
Beste batekin tratatzen zuan
....... orrek lenago, (5)
arrek despeida eman zion da
bueltan neregana gero.
Esaten ziran: ".......... , zutaz (6)
oso gustaturik nago".
Enbusteria bazan orduan,
orain mudatua dago.
Orren orduko etorreria
nik ez nuen artu gaizki,
erantzun nion: ......... , ez du (7)
itz orrek gaizki merezi;
olako lanak txarapuerian
ez ditugu biar asi,
gurasoaren borondatea
jakin dezagun lenbizi".
Gurasoakin egondu zala
nigana etorri baño len,
oso gustora zeudela arenak,
neriak ala bazeuden;
erromeritik erromerira
asi bear zala lenbait-len,
bizi modua ateratzeko
idea onean zebillen.
107

Andikan laister asi giñaden
erromerian eta festan,
........ -tikan ........... -ra
.......... menditik bueltan; (8)
iji ta aja farra egiñaz
nere kontura jan da eran,
Jaun Zerukoak juzga gaitzala
pertsona fiñak zein diran .
........ -tikan ........ bueltan,
........ -en eta ......... -n, (9)
bi urte ontan erromeri bat
apenas uts egin degun;
orren gustoak ezin kunplituz
or ibilli naiz gau ta egun,
orain graziak eman bear ta
kopeta jartzen dit illun.
Erromeritik etxerakuan
amaika bider esana:
"Zureganako amorioa
ondo sartu da nigana;
esposatuta pasa biagu
bizi modu bat bikaña".
Oiek esaten ari zanian
moztu banio mingaña! ...
Gure despeida polita izan da,
publikatu bear det dena:
tratamentua borratu zala
aitak lenbizi ordena,
orren ondoren ez ibiltzeko
alabak berriz urrena; (lO)
isilik ezin egon liteke
sentimenturik duena.
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Orain beste bat topatu omen du
ni bañan obegua,
trinidadea osatu du ta
seguru dauka zerua;
zure buruan sekulan ezta
faltako aize berua,
kontuz jokatu aiteke, motell,
ez baldin baiaz erua. (11)
Neskatxa orren ofizioa
printzipalena labrantza;
ori astean, jaiean berriz
txorakeri eta dantza.
Artaldeakin or ibiltzen da
ijua eta txarantza,
juizioan sartu nai badu
naiko urtiak badauzka.
Ogei ta iru urtean neri
pasa zaizkidan kasuak,
atarramentu onik sekulan
eztu pertsona gaiztuak; (12)
orregatikan atera ditut
inprentan letra batzuak,
amar zentimo balio dute
....... .. ....... bertsuak. (13)
Bertso-papera, Rentería: Tip. Vda Valverde moldiztegian argitara emana, eta Errenteriko Jertrudis
Arrietaren eskutik jasoa. Baita Ormaiztegiko Bizente Mujika zanaren eskutik ere.
Bertso-papera, Imp. de G. de Diego. - Eibar moldiztegian argitara emana, Zarauzko baserri batean
jasoa eta aitzatzerik merezi duan aldaketarik gabe.
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Baita ere Loiolako Aita Iñaki Goikoetxeak bialdua
ere, berak Aia aldean bilduta.
Bertso-papera, Guernica. - Imp. Artística Goitia y
Hormaechea argitaratua eta Usurbilko Egiluze-txiki
baserrian arkitua.
Izenburuan Sempelarrekjarriac esaten da bertso
auengatik. Baiña ori paperak errezago saltzearren
erantsia izango da, benetako Xenpelar bertsolaria
aspaldian illa zan eta.

(1) Mutillaren izen-abizenak. (2) Neskaren izen-abizenak. (3)
Neska-mutillen erria. (4) Bertso-paperak: malecia trampa badauca. (5) Neskaren izena. (6) Mutillaren izena. (7) Neskaren izena.
(8) Gipuzkoako toki-izen batzuk. (9) Gipuzkoako erri-izen batzuk. (10) Bertso-paperak: alabac berria urrena. (11) Bertso-paperak: es baldín bayas eroa. (12) Bertso-paperak: estu persona
gaistoac. (13) Neskaren izena eta gaitz-izena.
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(1909)

Bertso Berriyak

Milla pasa ta bederatzireun
beatzigarren urtian.
bertso batzubek jartzera nua
Gipuzkoako partian;
iñundik ere deskantsurikan
ez dago gure tartian.
arro dabillen mutil gazte bat
eskarmentatu artian .
........ -ko ......... -njaiotakua(l)
naiz ................. (2)
gauza oietan iritxitzerik
ez nuen uste sekula;
pertsona batek ipiñi dizkit
makiña bat matrikula.
iruritzen zait erantzupenak
merezitubak ditula .
....... ....... -kjarri zituen (3)
nere kontrako bertsuak.
aien ordaintzat izan ditezen
orra nik gaur moldatuak;
mundu guziyan publikatuaz
testimoniyo faltsuak.
zuk dezun ainbat onra badute
alabak eta atsuak.
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Tratamentua oraiñ iru urte
nigandik zala asiya,
iruritzen zait darabiltzula
oso izketa nasiya;
orretarako Jaunak emanda
badadukazu graziya,
gezurrezko itz bat besterik ezta
zabaldu dezun guziya.
Lendabiziko kartak egiten
Panplonatikan asi zan,
erantzupena bialdutzeko
emen zer moduz gebiltzan;
sekula ezer izandu ez ta
arriturik geldi nintzan,
arrazoi-bidez jardungo ziñan
aginduba izan banitzan.
San Pedro eguna señalamente
au gure etxian sartua,
adierazten asi zitzaigun
zekarren pentsamentua:
testigu aurrez al zan lenena
zerratutzeko tratua,
bost sentidubak sano dituen
ortik atera kontua.
Erantzuera nik eman nizun
itz batetikan bestera:
"Modu ortako gauzik oraindik
ni ez nijua astera;
askoz obe da gauza oriyek
alde batera uztea".
Nere baimenik aditu gabe
juan ziñaden zu ostera.
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Zertan zabiltza, ................ , (4)
gaizki esanka gugatik?
Zerbait pentsatzen jarri nitzaden
ez izan arren gogotik;
informe txarrak etorri ziran
gure etxera zugatik,
orregatikan erantzun nizun
libre zeundeIa nigatik.
Motiborikan geiago gabe
neri bertsuak jartzeko,
erantzuerik izango zanik
orrek etzuen usteko;
denbora askuan desapiyoka
ibili ziñan illtzeko,
nere ustian artzeko baño
obia ziñan uzteko.
Gezurra pranko publikatuaz
aditua da izketan,
beste olako saItserorikan
ez dago ............ -n; (5)
testimoniyoz ibillia da
nere kontrako kasketan,
berak nai duen dana esanda
libre zaIako ustetan.
Motiborikan nola etzenduen
neri bertsuakjartzeko,
zuk etzenduen pentsatzen baña
ara oraiñ ordaintzeko;
kontzientziya garbi dezadan
gero zeruan sartzeko,
erantzuera bial'idazu
zenbat daukazun artzeko.
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Jun dan Pazkua bigarrenian
eskandalo bat genduan,
iltzeko eta desapiyoka
orduan artu ninduan;
gauza oiekiñ ikaratzia
ala usteko zenduan,
modu ortako txororik zanik
ez nuen uste munduan.
Gezurrarekin saltsan astiak
sekula ez dakar gauz onik,
ez det pentsatzen arrazoi gabe
onetaratu naizenik;
inguru ontan egiña dago
esplikaziyo zuzenik,
nere nobiyo izandu dala
ta nik ez eman baimenik.
Juezetara deitu nuala
ipiñiya du kantetan,
uste dedanez amalau azal
baditu orrek kopetan;
alegiñ asko egiña dago
konbertitzeko ustetan,
kariño gabe eziñ maitatu
ibilli arren kasketan.
Alaja ori nere ondoren
nola zebillen luzaro,
egun batian galdetu ziran
zein jarriko zan poltsero;
arrazoi orrek jarri ninduen
len negon baño atzero,
iru lekutan iritxitzen da
amaika olako saltsero.
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Nere neskatxa lagun guziyak,
nere esanak aditu:
zenbait pertsonak erreparuak
ongi mereziyak ditu;
errespetorik ez duenari
al dan gutxina segitu,
aizkenerako burla eginda
etzaiteztian gelditu.
Galai maitia, letu ditzazu
jarri ditudan kontuak,
lenago txarrak giñaden baña
oraiñ ez gaude onduak;
modu ontako gauzik oraindik
ez du ikusi manduak,
erantzuerak jartzen dizkiyot
letu ditzala munduak.
Irakurtzia desio nuke
jarri ditudan loriak,
ia mudatzen ote diraden,
....... , zure koloriak; (6)
zuri ordañak ateratzeko
ziraden nere idiak,
aditzalliak juzga ditzaten
zeñenak diran obiak.
Orra emeretzi bertso berrikin
paper onetan azkena,
mundu guziyan adierazteko
itz bat ez dago ez dana;
beste polit bat billatutzera
saia zaitia al dana,
komeni bada beste bat arte,
ariyo, nere laztana.
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Bertso-papera, E. Lopez'en echean argitara
emandakoa. Dakigunez, etxe ori Tolosakoa zan, gero Isaak Lopez-Mendizabal jauna zanaren ardurapean izan zana.
Irakurlea oartuko zanez, sail au aurreko saillari
ematen zaion erantzuna da. Ura mutillak jarria, eta
onako au neskak ordaiñetan.
Amazazpigarren bertsoan, manduak eta munduak puntuak ez dakit ondo dauden edo tokiz aldatu diran.

(1) Neskaren erria eta etxea. (2) Neskaren izen-abizenak. (3)1
Mutillaren izen-abizenak. (4) Mutillaren izen-abizenak. (5) Erri
baten izena. (6) Mutillaren izena.
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Bertso Berriak

Bertso berriak ateratzeko
emen badago premiya,
tristurak utzi ta alaiturik
oraintxe jarri naiz iya;
zenbait pertsonak agindu arren
egiten daki tranpiya,
alabatutzen asi biar det
....... -ko nere nobiya. (1)
Asko bezela ezkondutzeko
asiya nitzan gaztetan,
emakume au orain nerekin
jarriya dago kasketan;
gezurra eta saltsa badauka
orrek seitatik bostetan,
arruagorik egongo danik
ez derizkiyot bestetan.
Tratamentua oraiñ bi urte
beragandik zan asiya,
deabru zarra bezela dago
ori maliziz josiya;
baña damurik ez dadukat nik
neskatxa orrek utziya,
berriz agur ez diyot egingo,
egon liteke etsiya.
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............ daukat izena.
apellidua ......... , (2)
esan biar det al dan lenena
zer dan asunto guria;
neskatxa orri kantak jartzeko
oraiñ artu det idia,
gutxigo merezi duenentzat
iñoiz atera oi dia.
Bitoriyan neguan soldadu
serbiziyora juanda,
kartak egiten asi zitzaidan
orretarako zeon da;
zori gaiztuan sinistu nizkan
orrek gezurrak esanda,
gure okerra sortua dago
ori faltsua izanda.
Neskatxa orren izenik jartzen
ez dit utzi Justiziyak,
naiago nuen logratu banu,
jakin zezaten guziyak;
ni soldaduskatik etorrita
ezkondutzeko asiyak,
jendiak ondo ikasi bitza
oraiñ gure notiziyak.
Enbusteriya ugari kartan
bialtzen ziran emendik,
nik orrelako mingain luzerik
ez det ikusi oraindik;
mutil gaztiak engañatutzen
dabil nondik edo andik,
berri onikan ez du ekartzen
orrelakuak iñondik.
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Donostiyako kalian dago
neskatxa ori serbitzen.
esan ziraden ezkondutzeko
berak ziradela agintzen;
arrezkerotik fintasunian
beti niyoen segitzen.
nere kaltian egondu nitzan
zure baimena aditzen.
Egun batian fiyatu nitzan
neskatxa orren esanian.
ta esposatzeko jarri gera
prestatutzen geranian;
pentsatu nuen egongo zala
nik ori fintasunian.
amak nai eztuen aitzekiya
ipiñi dit azkenian.
Ni Donostiyan jaiotakua.
ori ...... -ko erriyan. (3)
nereganako egondu zera
beti naitasun urriyan;
baña alare ez naiz arkitzen
oso estadu larriyan.
beiñ asiko ta ibilli gera
leku estimagarriyan.
Mingaiñarekin leunkeriyan
dauka abillidadia.
errespetuan ibillitzia
askozaz luke obia;
baña mundura etziñan jaio
orgullorikan gabia.
zu zeran bezin izar ederrak
geiago ere badia.
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Emakumerik ez det ikusi
orren naitasun otzian,
esker gaiztua besterik neri
beñere eman etzian;
mingaiñez leun itzegin baña
maleziya biyotzian,
orlakuakin gusto aundirik
ezta izango etxian.
Nere nobiya, letu itzazu
jarrita dauden loriak,
ez dira mudatuko alare
asko zure koloriak;
beste polipat billatutzeko
orain daduzkat idiak,
nunai aukeran badaduzkat nik
zu zeran baño obiak.
Amaika bider jarduna izan
biar du orrek kontari,
orrentzako moduko mutillik
emen ez dala agiri.
Naitasuna nork artuko diyo
orrela dabillenari?
Egun batian ai zer maleta
onera etorri zan oril
Juan dan illaren ogei ta biya
degu señaladamente,
aitzeki edo atzerapena
orduan jarri dirate;
zer pasatzen zan ama-alabai
esan niyen derrepente,
ortik egiya ezta aditzen,
gezurra berriz sobrante.
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Ezta aundiya nik neonekin
daukadan interesa,
baña atsuak eta alabak
txit orgullo alrebesa;
oiek nai dute diru askoko
dukia edo markesa,
baña pobria ezagututzen
leku guziyan erraza.
Beti ibilli izandu naiz ni
orren leialtasunian,
leku onian fiyatu nitzan
ni oriyen esanian;
akordatu naiz ez dabiltzala
oraiñ bid e zuzenian,
kontentu nago orrenbestian
apartatu naizenian.
Adios, nere nobiya izana,
...... -ko aingerutxua, (4)
bertso berriyak zuri jartzeko
zegon nere kapritxua;
ez zenbait bezela izan baziñan
leiala eta txintxua,
nik onenbestez bukatzen ditut,
alaba eta atsua.
Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, norengandik jaso nuan apuntatu gabea. Sail onek antza
badu aurreko beste batekin: lOO-garren orrialdean
asten dan bertso-saillarekin: "Dozenatxo bat bertso
jartzeko ... ". Bertso asko berdintsuak, alegia. Aita
baten umeak dirala esan naiko duo
(1) Neskatxaren erria. (2) Mutillaren izen-abizenak. (3) Neskatxaren erria. (4) Neskatxaren erria.
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......... -ren bertsuak
oroigarriz

Orra bertso berriyak
......... -renak, (1)
beñere gauz onik ez
gaizki dabillenak;
nork berak pasa bear
daukazkiyen penak,
oñazerikan ez du
miñik ez dubenak .
....... ........... , (2)
................. , (3)

zuben gañian degu
oraingo izketa;
pertsona onetatik
izandu da keja,
bi bertso paratzeko
ote dedan beta.
Zedorri ibildu ziñan
neronen galdian,
mandatu egin zeniran
............ kalian; (4)
gustora egoten giñan
elkarren aldian,
tulazko pañuelua
eman nizunian.
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Itza eman ninduzun
laster ezkontzeko,
iru pregoi bota ta
esposatutzeko;
bizi geran artian
elkar amatzeko,
zer motibo izandu det
orain utzitzeko?
Ondo konpondu giñan
gure kontratuan,
ezkonduko giñala
aurtengo neguan;
baita baliyatu're
gure enpleguan:
bat bisigu-karraio,
bestia aur-kontuan.
Pertsona mudakorra
izan ez baziñan,
etziñaden sartuko
besteren koziñan;
pikara, lotsagabe,
gaizki itzegiña,
zer dan esan zadazu
nere utsegiña?
Zertako artu zenduen
nere erregaliya,
munduan jarritzeko
orlako armoniya?
Jaungoikua ofenditzen
zure ibilliya,
zenduen onoria
galdu dezu iya.
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Andregaia utzi ta
au nere trixteza!
Majo berriyarekin
zuk berriz grandeza;
penaz akabatzeko
ez nitzan erreza,
nork bere petxuetan
eskua jar beza.
Dama orrek tenta nau
aspaldiyan sobra,
despedida eman da
azkenian burla;
goguan izango det
egiñ nizun obra,
zerura joateko
obe dezu orla.
Zuzen-bidean joan naiz
beti al dedala,
ez jakiñ izan banu
faltsua ziñala;
despedida orrekiñ
sartu dit puñala,
zeruko Jaungoikuak
lagun dakidala.
Lenaz gañera dira
beste erregaliyak:
erraztun ederra ta
zapata berriyak,
dirubaz saldu eta
kostata ekarriyak;
oraiñ utzi biaitut
dianak guztiyak.
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Zernai gauza esateko
jarri nazu eran,
jendiak jakin dezan
nolakua zeran;
zu ez bezelakuak
baditut aukeran,
kontu artuko dizut
nola bizi zeran.
Bertso-papera, Estab, tipo de Pozo; Fuenterrabía, 11 moldiztegian argitara emana; eta Oxford-ko
Bodleyan Librery-n arkitua.
Paperaren gaiñeko aldean itz auek daude eskuz idatzita: Oxford, Angletérre, envoi de Mr. E. S.
Dodgson, San Sebastián. Dodgson euskalariak bialdua dala, alegia.

(1) Neskaren izena. (2) Mutillaren izen-abizenak. (3) Neskaren Izen-abizenak. (4) Kale-izen bato
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Bertso Berriak

Bertso berriak jartzera nua
damatxo gazte batentzat.
nere barrena lasatu dediñ
on dala iduritzen zat;
akaso askok igual ez du
gauza au artuko ontzat,
baiña neu ala kontentuz banaiz
batere inporta etzat.
Damatxo orrek zer egiñ diran
garbiro nai nuke esan.
arrazoirikan ote daukadan
jenteak juzgatu dezan;
guk ere beste askok bezela
ezkontza-tratuak izan.
gero kukuak oker jo du ta
orra gaur zertara naizan.
Zorioneko ezkontza orrek
amaika gerra jartzen duo
gureak ere azkenerako
patu orixe eman du;
nere aldetik ibilli naiz ni
aiñ formal eta ondradu.
alare neuri despeida emano
utsa motiboa banu.
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Pentsatzen ez dan gauza asko da
mundu onetan gertatzen.
emen edo or disgustorikan
beiñere ez da faltatzen;
guztiz benetan asi nintzan ni
neskatxa orrekiñ tratatzen.
gaur one1a suzeditzerik
ez nuen asko pentsatzen.
Nere izena ........ da ta
apellidua ....... (1)
ofizioz naiz berriz arotza
eta euskaldun garbia;
................... izan det (2)
urte betean nobia.
itzak ederrak baditu ere
fiñeza aundi gabia.
Neskatxa ori dala merio
bertsuak jartzen naiz asi.
denpora pasa kantatutzeko
iñork nai badu ikasi;
ez dakitenak jakiñ dezaten
nai nuke adierazi.
ustez kaiolan neukan txoria
nola juan zaidan igesi. (3)
Abesna ala egiñ zuten da
neskatxa orren etxian.
iru eguneko lanera joanda
izan nintzan arratsian;
ezkondutzeko pretensioa
orduantxe egin ziari.
nik ere baietz erantzun nion
berak asko nai bazian.
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Kontestatu dit: "Arrazoi orrek
ez dit penarik ematen,
zu ikusita amori'ori
gaitz da nigandik joaten".
"Tratu ori txit egokia da"
asi ziraden esaten,
nunbait aurretik ama-alabak
pentsaturikan zeukaten.
Itzak pasarik tratatu degu
amabi illabetian,
atzerapenik iñundik ere
etzan bien bitartian;
traje polit bat eragin ziran
inbusteria-trukian,
sikira utsa zan larga ez balit (4)
bera urratu artian.
Ezkontza ori galduagatik
len ainbestean banago,
........... k kariño gutxi (5)
neretzat zeukala nago;
bere obrari begiratuta
itxuria ala dago,
neskatxa bera mudatu zaigu
trajea baño lenago.
Illuntze baten portunatu zait
orren etxera joatia,
nik uste nuan aldean triste
billatu nuan jentia;
amak esan dit: "Ez genduke nai
alferrikan ibiltzia,
nere alabak pentsaturikan
daduka monja joatia".
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Alabak monja joan nai zuala
amak ziranean esan:
"Guztiz ondo da -erantzun nion
izugarrtzko noblezan-.
Arrazoi dauka saiatutzea
bere animaren defentsan".
Baiña neregan pentsatu nuan
ori egia ote zan.
Monja joan bear duala eta
orra partitu nerekiñ,
obra ederrak mingañean ta
tranpa galantak berekiñ;
oaiñ aditu det nola asi dan
beste galaien batekiñ,
ori mudatzen erreza da ta
kontu, mutillak, orrekiñ!
Aitu dedanez, oraiñgo orrekiñ
egiñ du konpontzioa,
aiñ ezagun da ezkondutzeko
daukala intentzioa;
konbenturako mingañez itzak,
bestera atentzioa,
........... , monjajoateko (6)
ori da bokazioa!
Ama-alabak biak ziraden
nerekiñ itzak pasiak,
beron tartetik atera ziran
ezkontza-tratu guziak;
kanpotik fiñak ibilli dira,
barrendik tranpaz josiak,
oietatikan libre naiz beiñtzat
Jaungoikoari graziak.
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Ama-alabaen borondatea
galdua da neretzako,
askontzat ere obeagoa
izan det nik oientzako;
egun batzuek lanean pasa,
oaiñdik danak kobratzeko,
zorrak pagatu nai badituzte
pronto nago ni artzeko.
Nik sentiduak agertzen ditut
paper au eskribituta,
......... , gogoan izan (7)
gauzak ondo adituta;
medito asko irabazten da
fiñezari segituta,
urte askoan bizi izan zaitez
senar formal bat artuta.
Orra emezortzi bertso atera
gusto duanak aditu,
ixillik egon neikean baño
barrenak eziñ kabitu;
oiñdaño baño obetuago
aurrerakoan segitu,
adios, ama-alabak, eta
orra kantak despeditu.
Bertso-papera, Imp. de San Antonio. Olalquiaga
y Borne - Vergara moldiztegian argitara emana eta
Gregorio Mujika zanaren bilduman azaldua.
Bertso-papera, Imp. de Pedro Orúe.- Eibar moldiztegian argitara emana eta Arantzazun arkitua.
(1) Mutillaren izen-abizenak. (2) Neskaren izen-abizenak.
(3) Bertso-paperak: Eolajuan zaidanoc igesi. (4) Bertso-paperak:
sikira etzazan larga ez balit. (5) Neskaren izena. (6) Neskaren izena. (7) Neskaren izena.
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(1907)

Bertso Berriyak

Milla pasa ta bederatzireun
zazpigarrengo urtian,
Zeruko Aita, lagun zaidazu
iru itz egiñ artian;
mesedez ustez nuben tratu bat
portunatu zait kaltian,
zer pasa zaitan esan biar det
.......... -ko partian. (1)
Tamaña ortako buruzbiderik
ez nuben askorik uste,
baña eman dit neskatxa orrek
makiña bat buru-auste;
nere ezkontzaren pasadizuak
jakin nai badira laste,
ia, gaztiak, papertxo bana
eramatera atozte .
.......... -ko alaba ori (2)
bertan jaio ta aziya,
nik esan gabe askok dakite
nola dan bere graziya;
santa-papera egiñagatik
badu naikua maliziya,
engañatuko luke kasikan
bakarrik mundu guziya.
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Pasadizuak diran bezela
garbi ditut itzegingo,
aurrenetikan atzeneraño
ez det ezer utsegingo;
iru urtian or ibilli naiz
gustua nundik egingo,
ondo portatu balitz gauz ori
iñork etzuen jakingo.
Piska bateko diyracampo
juan ziñan Irun aldera,
beti mendiyan bizi izan gabe
kanpuak bisitatzera.
Geroztikan zer moduz zabiltzan
akordatutzen al zera?
Orrengatikan atrebitu naiz
bertso berriyak jartzera.
Nere andregai izandu ori (3)
oso dama egokiya,
mingaña ere iztun ederra
baño biotzez tranpiya;
esposatzeko egun oriyek
iritxirikan iya-iya,
azken-azkenik ipini ziran
pobriaren aitzakiya.
Ni ustez beti portatuba naiz
tokatutzen dan moduan,
pobre ta aberats guzitatikan
izaten gera munduban.
Ai, pentsamentu ariñ oiek nork
jarri dizkitzu buruan?
Lenago ere baziñikizun
zenbat interesa nuban.
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Sasoi batian dudarik gabe
bazirazun amoriyo,
nigatik utzi baldin baituzu
beste amar bat nobiyo.
Esaten ziran: "Ezta neretzat
zu bezelakorikjayo";
ta despedida eman dit gero
gauza utsa dala meriyo.
Gaizki etortzen dala diozu
pobriarekin pobria,
dudarik gabe orrek naiko du
markesa edo grabia;
tamaña orretan iñor uztia
ezta kristauen legia,
aberatsak e billatuko du
zu zeran baño obia.
Illabetian dia acampo
Ironen zera izandu,
berebiziko suertea or
egun oietan izan du;
nik ez nekiyen oraiñ artian,
jendiak ala esan du:
eguzki aldeko bibotedun bat
berriya egiñ omen duo
Ironen pasa illabete ta
etxera juan ziñanian,
beti bezela jarri nitzaion
beraren aldamenian;
kopeta illun, begiya triste,
etzegon umore onian,
saltsa et'abar despedida eman dit
gero beintzat azkenian.
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......... -ko alabarikan (4)
orrelakorik zanikan,
mundu onetan bizitu naiz ni
sinistu gabetandikan.
Beste lekutan ez ote dago
ori dan bezin onikan?
Aziyo ori egin du baño
batere ez daukat penikan.
Zori oneko gure ezkontzak
ekarri du bost enredo,
sentimenturik iñork zeukanik
zuk etzenduan espero;
beste norbaiti esateko're
lotsagarriya ez nago,
zu ere zabiltz prantzes orrekin
nerekiñ baño fiñago.
Emakumerik asko badago,
gañera ondo jazte'a;
falta duen bat gustatutzeko
franko neskatxa gaztea.
Zertan zabiltza iñor nastutzen
batea eta bestea?
Saia zaitia iñola al bada
jeniyo oiek uztea.
Merezi ere baziñuen da
ematen dizkitzut graziyak,
zergatik eze oiek baiditu
neregandik mereziyak;
Irun aldian dabizki oraiñ
sekulako pantasiyak,
orri gustatzen zaizkala uste det
ikusitako guztiyak.
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Amaseigarren bertsuarekiñ
biar nituke bukatu,
uste gabeko konpromisuak
nola diran suzeditu;
gaizki portatu dala meriyo
naiz ortara atrebitu,
naiago nuke errespuestak
jarriko baldin balitu. (5)
Bertso-papera, Imprenta y Lítograjia de v: Imola
moldiztegian argitara emana, eta Oiartzungo Antonio Arsuagaren eskutik jasoa.

(1) Neskaren erria. (2) Neskaren erria. (3) Bertso-paperak:
Nere andregai izanduari. (4) Neskaren erria. (5) Bertso-paperak:
baditu.
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(

Bertso Berriak

Milla bederatzireun urte
aurten amargarrenian,
itz egitia tokatutzen da
motibua daubanian; (1)
............... -k ateratako (2)
bertso oien gañian,
berak kulparik eztualako
dabil onik -onenian.
Pertsona orrek franko egin du
ortan arriskatutzia:
lendabiziko ezkondu eta
gero bertsuak jartzia;
guztiz askori txokatu zaio
komeri ori aitzia,
lan orretara etziñaden zu
izan bazendu lotsia .
....... ori gezurrez ai da (3)
nere mandatu-kontuan,
bere burua edertu naian
bertsuetan edo kantuan;
lenago ere bajua zan,
orain ez dago aUuan,
nik ezkontzeko esan niola
ametsen bat egin zuan.
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Esaten dezu mutilzartu ta
nagola jarrigarrixa,
beraz denpora gutxiz onuztik
egin det alde aundixa;
zerori ere ezkondutzeko
ez zeuden gaztegixa,
ogei ta amairu urte kunplituta
ogei ta amalau ixa. (4)
Gogo aundia daukazu, ...... , (5)
bestei faltak botatzeko. (6)
neuk ez daukat asmorik bada
ixilikan lagatzeko;
baldarra esan arren ez naiz etorri
ni zugana moldatzeko.
zu nigana bai diruan eske
bertso berriak paratzeko. (7)
Ni ari naizen ofiziua
eztu orrek asko famatzen.
sasoi batian oso ona zan,
orain asi zaio txartzen;
jornal txikia daukatela ta
asi da konduta galtzen .
......... aldian kostako zaio (8)
nik ainbeste diru artzen
Al dan gaizkiyan asmatu eziñik
or ibilli da neretzat,
burutik sano dagoanikan
ere iruritzen etzat;
morriona ta morrala ditu
elejitzen besterentzat,
gauza alrebesak ete litezezke
oin artu duan orrentzat?
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Dontzella, dim-kontu orretan
egiten nazu tentatu,
zeuk saltsa danak ipinita
besteren kulpa kontatu;
esaten dizunez dima franko
etxera dezu juntatu,
nik ez det ortan parterik eta
osasun onez gastatu.
Komeri ori despatxatu zan
domingu santu onduan,
beste orrenbeste pasa zatenak
izango dira munduan;
nik alargun bat sentitzen nuan
neska orren inguruan,
a la puñeta danak utzita
argatik alde egin nuan.
Kanpora nola nik urten nuan
artu zuten aditzera,
anaie-arrebak etorri ziran
aguro gure etxera;
ia ez nitzan konformatuko
lengo moduan atzera,
ni orren txarra izanda ainbeste
zertako saiatu zera?
1m urtian engañatuta
egon zerala nerekin,
gezurretako abildadia
ona daukazu zerekin;
erromerira juanda jolas
egiñ arren alkarrekin,
egundo pentsatu ezpanuan nik
ezkondutzia zurekin.
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Kontatzen ai zera ........ lagunak (9)
izen berrixa esaten diela neri.
eurak izan kebrauak eta (lO)
esaten ai badira eztanari;
gezurra ta saltsa badaki
ebaillien ugari. (sic)
etena dalako soldautzatik librautakua
izango da onik-onenian ori.
Abundantzia andiak ditu
orain sartu dan etxian.
neronek ez det penarik artzen
ondo dagola aitzian:
gusto guztiak kunplitutzen dira
leku onian sartzian.
eta endemas orrek bezela
bes ten umiak artzian.
Besteri neurriyak artzen astia
a ze gauza alrebesa!
Limosna eske juango nazela
kontatutzen orren poza.
Aurriaz gauzak erabagitzen
ori ete da jueza?
Zeiñ orretara biartu leikian
juzgatzen ez da erreza.
Aua betian esaten ai da
dirurik ez detela nik.
ta orregatik nabillela
jaietan ere bakarrik;
oiek egiak balida ere
zutzat ez dator okerrik.
sekulan ez du iñok ikusi
nere boltsian bazterrik.
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"Ni ta nere ama emen gabiltza
erri guztia nastutzen",
zuk ori ola jarriagatik
ez gera asko estutzen;
iñoz bakizu gure etxian
tx:okolatia artutzen,
ondo egindako pertsonagatik
ez da orrela jardutzen,
Bastante estu ibilli ziñan
arriuren lanetan,
ezkondu eta andik amabost
ero geiago egunetan;
prenda batzuek noizbait sortu
konpletuak ez danetan,
parientiak osatu zuten
bakoitzak puska banetan.
Egun orretan zure anaia
etorri zan arrotuta,
bakarrik ezin atrebitu zan,
primua lagun artuta;
nere ermanua atera omen zan
tiruen otsa aituta,
anka bizkor egin zuten
atzeko aldera beituta.
Orrenbesteko banidadiak
diruetan eta gauzetan,
ezen faltikan zure mingañak
apenas dauka ezertan;
arriorikan ezin osatu
usatzen dan klasetan,
ez dakit zertan ibilli zeran
ogei ta amairu urtetan.
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Ezkondu gabe gelditziak
miñ ematen zizun ........ (11)
esker emaijozu agure
zar bizkar-okerrari;
zeuk billau ez da zure lekuan
ipiñi dezu ori.
imintziua ta jarduna
izango zuan ugari.
Majo egin dezu arriskatzia
neri bertsuak ateratzen:
lendabiziko zeu ezkondu ta
gero mutillak tentatzen;
zuk bezelaxe nik e badakit
bertsolariak topatzen.
errespuestarik izango zanik
ez al zenduan pentsatzen?
Sasoi onenian pentsatu dezu
lan orretan ibiltzia.
uste al zendun zeuk aterata
nik isillik lagatzia?
aurreko aldiak erakusten du
nola dantzatu atzia.
zuri ainbeste kostako zat nei
errespuesta jartzia.

Bertso-paper au. Imprenta de Orúe - Eibar moldiztegian eman zan argitara. eta gure eskuetan jarri
zuana Gernikako Sebero Altube euskaltzain jauna
izan zan.
Guernica - Imp. Angel de Goitia moldiztegian ere
argitaratu zan bertso-sail au paperetan. eta ale bat
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Gregorio Mujika jauna zanaren bilduman arkitu
genduan.
Leenengo, bertsoetan esaten danez, neskak mutillan jarri dizkio bertsoak, gutxik egUen duten bezela, ordea: "lendabiziko ezkondu eta gero bertsuak
jartzia".
Baiña mutillaren aldetik ordaiñak datoz, onako
bertso auek alegia. Izan ere, "zuk bezelaxe nik e badakit bertsolanak topatzen".

(1) Bertso-paperak: Nolibua daubanian. (2) Neskaren izen-abizenak. (3) Neskaren izena. (4) Bertso ontako puntuak zeta izkiarekin idatzita daude bertso-paperean: jarrigarriza. aundiza,
gaztegiza eta iza. Guk equis izkiaren idatzi ditugu. Leenengo
puntua parregarrixa bearko luke. gure iritzirako beintzat. (5)
Neskaren izena. (6) Bertso-paperak: Beste Jaltac botatzeco. (7)
Bertso-paperak: Ors berriac paratzeco. (8) Gipuzkoako erri-izen
bato (9) Neskaren izena. (10) Bertso-paperak: quebrauc. (11) Neskaren izena.

142

Bertso Berriyak

Kanta abetan azaldu nai det
nere andregai alaja,
zerengatikan argira gabe
txokuan liteke aja;
eztakit oraiñ egiten duben
farrez iji eta aja,
berak billatu ninduben eta
berak nauelako laja.
Bera zebillen nere ondoren,
ni berriz erdi igasi,
nere denboran onlako trantze
estuban ez naiz ikusi.
Esaten ziran: "Nik ez al det zu
ainbesteko bat merezi?".
Bazuben neska mingañ-Iegunak
beretzat diña malizi.
Eztet oraindik iñoiz ikusi
kalian joaten seriyo,
farra egiñaz mutill denari
esaten diyo ariyo;
ikusten danez, mirabi orri
gogor eldutzen badiyo,
gutxiyeneko biarko ditu
sei edo zazpi nobiyo.
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Engañatzeko oso poliki
gero zanian moldatu,
sinisturikan neronek egiñ
niyon berari mandatu.
Esaten ziran: "Itz xamur ori
dizutandikan aditu,
zuk eztakizu biotz gaxua
nola dirazun mugitu".
Nola txit apañ jarri nai zuben
gure mirabe gaztiak,
engañatzeko alako legun
esaten ziran trastiak;
soñekogai bi ero si nizkan
eta ondoren jostiak,
guziyak nere patrikeratik
duro ederrak kostiak.
Etzuben zapata beltxarik nai,
biar zituben oriyak,
takoi koxkordun extubak eta
justu neurriyan jarriyak;
tela fiñakiñ gona-barrenak
bordatutako txuriyak,
modu orretan neri seriyo
sartzen zizkiran ziriyak.
Beti kariñoz itz egiñ eta
ondoren zerebait eska,
lengoko puska zarrak bota ta
berriyak kofrian dauzka;
ni tontu onek eman da eman
ona zalakuan neska,
naiago nuke nere duruak
lengo lekuan baneuzka.
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Erromeriya izaten bazan
joan biar zuben goizetik,
ostaturikan ederrenera
tripa berdintziagatik;
arratsaldian erroskill preskoz
pañuelotxua beterik,
nik pagatu ta arrek etzuben
janaz etorri besterik.
Eztakit nongo indiyanua
azaldu zaigun errira,
bada aguro nere nobiya
ipiñi zaio begira;
indiyanuak etxe-ataian
emanaz iru-lau jira,
lendabiziko izketan biyak
ondo konpondubak dira.
Ainbeste maite ninduben amak
jarriyaz milla aitzaki,
gezur eta abar bestiengatik
laja ninduben poliki;
segitzen diyon bizardun arren
jeniyo berri baneki,
merezi du ta nik dantzatuko
nuke guztizko ederki.
Jakindu det nik erri danian,
bañan ez dakit dan ala,
ixil-ixillik bat eta beste
kontatzen ari dirala;
esaten dute txantxarik gabe
aditu ta beriala
emen dabillen indiyanua
gizon ezkonduba dala.
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Illabetiak pasa ta gero,
beti gertatzen dan gisan,
lendabiziko pregoia bota
zuten erriko elizan;
bazkaldutzera nobi-etxian
guztizko pilla bildu zan,
eta atian norbait galdezka
allegatuba omen zan.
Eskalletako ate itxiya
iriki zuten orduan,
ama ta aurrak sartu ziraden
salan bazkaltzerakuan.
Andriak ziyon: "Tunanti ori
erori zera lazuan!".
Indiyanua, bere senarra,
odolik gabe zeguan.
Ikustekuak ziraden noski,
aien etxeko sarrera,
Ama bere iru aurtxuakiñ
nola juan ziran aurrera;
baldiñ gizonak iruki balu
andik saltatzeko era,
tiratuko zan naiz buruz bera
leiotikanen kalera.
Uste gabeko bere andrien
bistan zanian ikusi,
berialaxen aien aurretik
ezkutatutzen zan asi;
lapurren gisa itzulbidia
zubenerako ikasi,
kaiola bertan laja ta andik
txoriya joan zan igasi.
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Eztakit damak joan naiko duben
indiyanuaren billa,
orla uzteko engañatuba
orren mirabe abilla;
iru aurraren aita gertatu,
ustez zalako mutilla,
mereziya du eta bera're
oraiñ amola dedilla.

Bertso-papera, Imprenta y Litografia de V. Imola
moldiztegian argitara emana eta Errenteriko J oakin
Ganborena Zabalaren eskutik jasoa.
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Bertso Berriak

Nere kristabak, jakiñ zazute
zer diran gure kasuak,
arrigarriyak dirade gaurko
askoren pasadizuak;
jarriko ditut biar bezela
guk emandako pausuak,
baldin laguntza ematen badit
gure Jaun amorosuak,
Dama gazte bat guztiz bikaña,
kanpo asko ikusiya,
Euskal-Erriko mendi -etx:ian
jaiua eta aziya;
mutill gaztiak engañatutzen
gazterikan ikasiya,
orren mingañak salduko luke
bakarrik mundu guziya.
Esaten ziran: "Sasoian nago
senar zintzo bat artzeko,
aspalditxuan desioz nabill
zu nigana ekartzeko".
Enbusteriya franko egiñ dit
ni beregana jartzeko,
tela ederra ezta izango
ori etx:ian sartzeko.
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Erantzun niyon neskatxa orri
nere goguak esanez:
"Zeinbait pertsonak iñoz betetzen
dituzte samintasunez;
denbora joanda eztu baliyo
jartziak damutasunez,
orregatikan esaten dizut
len dadukazun edo ez".
"Zeralarikan mutill prestuba
pentsatzen dezu uztia,
gure artian egin nai nuke
ezkontzeko ajustia;
bakartadian aspaldi ontan
nik bizi-modu tristia,
zu bezelako berogarriyak
munduban asko eztia".
Alkarri itzak eman da gero
giñan konforme jarriyak,
esposatzeko preziso biar
ginduzen paper berriyak;
orretarako nere etxetik
bisitatubaz erriyak,
bide oietan esanaz kontu
jo gauza gustagarriyak. (1)
San Antoniyoz Urkiolara
genduben erromeriya,
trenian sartu giñadenian
damaren fanfarreriya!
Kolore zuri gorri ederrak,
gañera guri-guriya,
oiek guziyak izanda ere
zera engañagarriya.
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Allegatu ta lendabiziko
giñan elizan sartubak,
relijiua meza entzun da
ondorenian artubak;
errezo onak egin da gero
andik erretiratubak,
amabiyetan bazkaitarako
mayian preparatubak.
Bazkaldu eta irten giñaden
berriz plaza ikusteko,
berandu arte an egon gabe
goitikan bera jasteko;
belarritako eder batzubek
ero si nizkan jazteko,
eta Durangon makiñatxo bat
traje batzuek josteko.
Bigarren txandan Loiola aldera
egin genduben bisita,
kupira gabe joaten giñan
bide oietan asita;
oso kontentu ibilli gera
Azpeitira iritxita,
andik etxera San Inaziyon
gauz ederrak ikusita.
Neska ori gaztetxua da,
dauzka emezortzi urte,
kunplitzen zaizka otsaillaren
amazazpiya bitarte;
batekin egon izandu balitz
etzuben izango kalte,
orregatikan geldituba da
neregandikan aparte.
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Azkenerako nun izan giñan
kontatuko det itz biyan:
lendabiziko Bilbaon eta
gero berriz Donostiyan;
nere ozpena aditu zuben
agorrillaren zortziyan,
zergatik eztan tranposagorik
eguzkiyaren azpiyan.
Zeinbait pertsona estututzen da
orlako lanak artzian,
beti kontubak ibillitzen da (2)
tamaña ortan jartzian;
milla errie1 gastatu ditut
trenetan eta kotxian,
alare bera portatu balitz
ajolarikan etzian. (3)
Gure kontubak gogor xamarrak
ez dira izan antziña,
ezaguera ona izan du,
baiña orain dauka eziña;
zere denboran guztiyengana
izandu zera etziña,
obe zenduben gaur beste moduz
ibilli izan baziña,
Orra gurekin izandu diran
izketak adierazi, (4)
len ere iñoiz orlako gauzak
egiten ditut ikusi;
oraindik askoz gogorraguak
orrek zituben merezi,
ara euskaraz bertso berriyak,
amar zentimon erosi.
151

Bertso-papera: Guernica - Imp. Angel de Goitia
moldiztegian argitara emana eta Zezilio Agirre apaiz
jaunaren eskutik jasoa. berak Bizkaian. Ea errian.
bilduta.

(1) Bertso-paperak: jo gauza guztarriak. (2) Bertso-paperak:
beti contubac ibilltzen da. (3) Bertso-paperak: qjolaric etzian. (4)
Bertso-paperak: izquetan adi erazi.
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Bertso Berriyak

Bertso berriyak ipiñitzeko
artu det pentsamentuba,
anparo gabe ez da iris ten
oraiñ nere talentuba;
Zeruko Aita, argi zadazu
arren entendimentuba,
bear bezela esplikatzeko
daukadan sentimentuba.
Bertso oriyek izango dira
dama bat autan artuta,
arrazoi denak bear bezela
itxura onez neurtuta;
jakiña dago, ontaratu naiz
ni berak obligatuta,
jende guziyak jakiñ dezala
nola dan publikatuta.
Pasadizuak bear bezela
nai nituzke erabaki,
geroko orrekin izan ez dediñ,
al baldiñ badet egoki;
zer nola giñan jendia frankok
gure aldian badaki,
bear bezela ikasitzeko
atentziyua iduki.
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Ezkondutzeko aspaldi nitzan
dama batekiñ asiya,
plantxadora bere ofiziyoz
ta bestek erakutsiya;
agindu eta gero faltatu
aiñ da gauza itxusiya,
orañ argatik zabaldu biat
egin diran maleziya.
Aurrenetikan neskatxa orri
artu niyon esperantza,
nere artian pentsaturikan
izango ote zan fiñ-antza;
guk ez dakigu nolakua dan
zenbait kristaben kriyantza,
ustez ezertan utsegiñ ez da
azkar izan du mudantza.
Aguztuba zan ezkontza orren
lendabiziko abira,
au dakitenak gure inguruban
bakar batzuek badira;
izketa orrek ez digu izan
or luzaroko segira,
abendubaren ogei ta amarrez
eman ziran despedira.
Despeira eman da or azaldu zat
bigarrengo egunian,
neri izketa txarra egiña
arkitutzen zan penian;
galdetu ziran baldiñ benetan
ote neguen lenian,
piñ zebillela pentsatu nuben
ala etorri zanian.
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Modu orretan izandu nuben
neskatx orren etorrera,
sentimentuba zeukan bezela
prestatu zitzaidan bera;
aserrerikan baldiñ baneukan
aplakatzeko kolera,
len bezelaxe nai zukiela
segitutzia aurrera.
Konformatuta jarri nitzaden
kontu oiek sinistuta,
berak ill zuben arrazoi bera
ostera berak piztuta;
garai onetan arkitutzen da
orduko itzak aztuta,
aizian gisa mudatutzen da
piñezarikan eztu tao
Ama Biljiñaz esanak giñan
alkarrekin ibiltzeko,
nola ziraden pesta-egunak
gaztiak dibertitzeko;
alegiñian saiatuba da
nigandik apartatzeko,
gero gabean itzegiñ ziran
ordukua barkatzeko.
Izketako oiek orla pasa ta
berriz biyaramonian
galai batekiñ pasiatzera
joan zan kontentu onian;
itzak ederrak mingañez eta
maleziya barrenian,
ni baño ura naiago zuben
askozaz aldamenian.
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Penarik ez det sekula izango
zuri bertsuak jarriya.
zergatik zeran mingañez legun
eta kariñoz urriya;
zarra utzi ta jeneralian
gustatzen zaizu berriya.
orlakuari esaten zaio
mundu -engañagarriya.
Tratu egiñak geunden gu biyok
Begoñara juateko.
erromeri bat ona egitia
ez gendubela kalteko.
Ama Birjiña bisitatuta
suerte on bat izateko;
gero kopeta izan du orrek
ez dijuala esateko.
Neskatx ederrak asko dirade
Gipuzkoako lurrian.
batzuek daude aparte samar.
beste batzuek urrian;
faltsuagorik ez det ikusi
nere begiyen aurrian.
zu bakarrikan izan baziñan
ez negon leku txarrian.
Bertso berriyak orra atera
merezi duben damari.
abertentziya jartzen dizuet
gayian zauten danari;
dama gaztea. erreparatu
atal-buruko kanari.
orlaxen gauzak esaten zaizka
gaizki portatzen danari.
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1

Dama orrengana ni juaten nitzan
iñola al nuben maizena.
ofiziyoz naiz argin-lanian
nonai jarduten naizena;
gazte batekin ezkondutzeko
tratamentua izana.
nik esan gabe jendiak ondo
badaki orren izena.
Bertso oriyek atera gabe
nai zitukian gelditu.
bitartekuak ipiñi eta
alegiñak egin ditu;
orrek desio izanagatik
ez diyo asko serbitu.
orra sermoia paperan jarri,
gusto dubena aditu.
Nere barrena deskantsatzeko
orra bertsuak atera.
dama gaztia. galdetzen dizut:
"Gezurrik jarri ote da?".
Gusto dubenak erositzeko
emen badago aukera.
baliyoz ez da oso aundiya:
amar zentimo papera.

Bertso-papera. Imp. de Quintanilla. - Zarauz
moldiztegian argitara emana eta Usurbilko Egiluzetxiki baserrian azaldua.
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Bertso Berriak

Motiborikan asko badaukat
bertso berriyak jartzeko,
arroturikan dabiltzan oiek
juiziyuan sartzeko;
ai, orrelako pertsonak dira
ondo daudenak galtzeko,
Judasek Jesus bezela zenbait
egoten dira saltzeko.
Bi urte bada dama batekin
tratatzen nitzala asi,
ai, orrelako matrakarikan
ez det oraindik ikusi;
pasadizuak zer nola diran
nai nuke adierazi,
biar bezela jarriko ditut
nai ditubenak ikasi.
Nere izatez ............ naiz, (1)
.......... daukat izena, (2)
neskatxa orrek engañatuta
luzaro egon naizena;
mutillengana arrimatzen da
ori al duben maizena,
egun batian etziñan sortu
biziro prenda zuzena.
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Oi ta bi urte iya baditu,
ezta dama itxusiya,
nere erritik urruti gabe
jaiua eta aziya;
orain izenez publikatzia
daukagu galeraziya,
bestela pozik esango nuke
nola dan bere graziya.
Ezkondutzeko ustian nitzan
dama orrekin abitu,
galdetu niyon bestek oraindik
ote zuben pretenditu.
Erantzun ziran: 'Tratamentuban
zurekin nai det segitu,
nere biyotzak gañerakuak
zugatik utziko ditu".
Modu orretan itzegin zuben
kristau fin baten antzera,
naitasunian zegon bezela
emanikan aditzera.
Neroni berriz esan ziraden:
"Zu zertan gelditzen zera?".
Bein orretara ezkero nola
egingo nuben atzera?
Itzak alkarri orla emanda
geunden kariño fuertian,
sosegurikan etzeukan orrek
biyok ezkondu artian;
ta gurasuen baimena berak
nai zuben derrepentian,
ta lizentziya eskatu ziyon
andik urrengo batian.
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Aita ta ama konforme ziran
beren alaba emateko,
egun batían esan ziraten
aien etxera juateko;
nere dotía zenbat zan oiek
desiua jakiteko,
atsua ernai jarriya zegon
galdera egiteko.
Nik borondatez esan niyoben
zenbat zan nere dotía:
lau milla pezta banitubela
etxeko senipartia;
neskatxa orren amak pentsatu
zuben neri esatia:
"Nere alaba artzen badezu
zuk daukazun suertia!".
"Lau milla pezta eztíra txarrak
-esan ziran aguriak-;
beste oiñbeste izango ditu
no ski alaba guriak" .
Garbitasunak orla eginda
esposatzeko idiak;
orra zer saltsak jarri dizkigun
neska ajolagabiak.
Kontu oriyek orla pasata
andik urrengo egunian,
neskatxa orrekin juan nitzaden
.............. -a trenian; (3)
ango ermitan bisita eginda
geunden umore onian,
gero zelaian dantzatu giñan
lekurik ederrenian.

160

1

Erromeriya ori eginda
andikan illabetera,
bigarren aldiz Donostiyara
biyok giñaden atera;
allegatu ta lendabiziko
juan gera denda batera,
berak nai zuben erregaliya
neskatxa oni egitera.
Denda orretan zeuden gauzari
ondo ziyon begiratu,
medalla eder bat katiarekin
berak zuben aukeratu;
nik, tontu onek, isill-isillik
oien kontuba pagatu,
gero auzora juan da kontatzen
nola ziraden pegatu.

1

Lengo batian ikusi nuben
beste galai bat artuta,
Donostiyatik nola juan zan
tranbe batian sartuta;
asko nai ditubena berekin
jarri oi da aspertuta,
nik emandako arrazoiakin
orain dago muturtuta.

1

Nerekin orrek tratatzen zuben
beti naitasun otzian,
esker gabeko andregai onek
egi bat esan etzian;
fin zebillela itxura egin,
maleziya biyotzian,
au artu banu ai zer maleta
izango nuben etxian!
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Neskatxa orrek egin nai luke
gizon aberatsen jabe,
pobriak ere mutil formalak
asko izaten dirade;
dozen erdi bat izan ditu ta
dago esposatu gabe,
orrelakua neska zartuta
gelditzia askoz obe.
Zu bezelako ollandarekin
eztago erraz tratatzen,
fiñezarikan ez daukazu ta
nolanai zera mudatzen;
aizien gisa edozeñena
juanda gezurrak kontatzen,
ezkondu beste gauzikan danik
asko eztezu pentsatzen.
Zurekin libre egotea nik
izango ote det kalte?
Edozeñekin zabiltzalako
zaude nigandik aparte;
zenbait nobiyo mingañarekin
izan dituzu zuk maite,
agur, andregai izandakua,
ondo-ondo bizi zaite.
Bertso-papera, Zarauz-en, Quintanilla moldetegian argitara emana, eta Ondarrabiko Fernando
Artola Bordari zanaren eskutik jasoa.

(I) Mutilla nungotarra dan, aIegia. (2) Mutillaren izena. (3)
Gipuzkoako toki-izen bato
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Bertso Berriak
................ -k (lallla llati
jarriak (1)

1

Damatxo bati pentsatua naiz
bertso berriak jartzea.
inozentzian dauden guziak
esperentzian sartzea;
trataturikan egondu gera
elkarrez esposatzea.
orrek neretzat itzak legunak.
amorioa atzera.
Euskal Errian jaiotakoa.
izena dauka ........ (2)
.......... -ko fonda batean (3)
dagoen serbitzaria;
beratzi-amar illabetean
izana nere nobia.
orain ni baztar utzita nunbait
sentitutzen du obia.
Bere amari esan ziola
majo bat billatutzeko.
desio faltik apenas daukan
gizon koskor bat artzeko;
etxean gero trata zutela
neri zerbait aitatzeko:
".......... dago nobio ona
gure ....... rentzako ... (4)
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Astaizken baten bere anaiak
............. -ko ferian, (5)
konpromisorik iñokin neukan
neroni galdetu ziran;
ezetz bada nik erantzun nion
aditu eta segiran,
etxean nola pentsatu zuten
bertan akusatu ziran.
Igande artan anaiarekin
........... -ra joateko, (6)
bera nindula ......... orri (7)
aurrera presentatzeko;
fondan ixillik egon bearra,
ez iñor enteratzeko,
estaziora atera giñan
tratoa zerratutzeko.
Iruok giñan oso konforme
ateratako itzera,
esaten ziran: "Zu nere faltan
beintzat izango etzera.
Jaietan gero al dan guzian
etorrt bisitatzera".
Izugarrtzko amistadean
partitu ere etxera.
Iñoiz onela joaten nintzan
itz egitera jaietan, (8)
alaja ori zebillelako
fiñezan edo egitan;
gauza jakiña etzuala nai
jartzea orren begitan,
oso ziaro antz eman nion
abenduako feritan.
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Baserriara ezkundutzeko
zeuzkala enpeñoak,
brusadunari bañon obeto
badaki artzen tiñuak;
nere begiak ez bazituan
engañatu errañuak,
lebitadunak egiten zion
oso poliki kiñuak.
Andik etxera allegatzean
au da nik esan niena:
......... ori nola zegoan (9)
total oztuta nigana.
Esan ziraten: "Izango degu
danetan gauzik onena:
egun batean bera ta guraso
junta gaitzan alkargana".
Señalamente gure etxean
ziran Urte zar egunean,
aita ta ama oñez ta ori
............ -ra trenean;
andikan biok gure etxera
satisfazio onean,
itzez konforme partitu ziran,
biotzez okerrenean.
Esan zirena: "Arreroakin
zerbait pentsatuta gare,
diru utsakin bialdutzea
zu konforme bazerade".
Erantzun nien: "Ez da itxurik
baserrin arrero gabe,
naiago nuke ori ekarri,
diru gutxigo bada're".
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Dama orrek zer egingo ziran
beti neukan iruria.
konbidatu nun Santa Kutzetan
joateko erromeria;
erantzun ziran baneukala
nik ori baño obea,
nai nuenakin ibiltzeko
gañera libertadea.
Aizkeneko arrazoia
ori izan da orrena,
graziak gure Jaungoikoari
ez nago mutu, errena.
Nik esan bear nion gauzea
berak esan dit aurrena,
goierritarra izanagaitik
eiten du pasaitarrena.
Nola ziraden gure etx:ean
erri guztiak badaki,
beste batezaz nik nola etsi
zuk baztar utziagati?
Zeruko Aitak izaten badu
nizaz batere erruki,
zu bezin fiña etx:erauko det,
ez kuidarorik eduki.
Mundu guziak au jakitea
zuk nola izan atsegiñ?
Lan onetara ni ez nijoan
berak ez balu utsegiñ;
orain damutan baldin bazera
ipurdiari atzegiñ,
eta gezurrik ipiñi badet
nai zun lekura otsegiñ.
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Mundu guziak jakin ditzala
zurekin nere kasoak,
bide txarrean ibiltzen danak
maiz ditu estrapozoak.
Agur, ......... , orra nik zuri (11)
ipiñitako bertsoak,
bide badezu neri ordañez,
atera beste batzuak.
Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Ormaiztegiko Bizente Mujika zanaren eskutikjasoa.

(1) Mutillaren izen-abizenak. (2) Neskaren izena. (3) Erri-izen
bat. (4) Mutillaren eta neskaren izenak. (5) Erri-izen bat. (6) Erri-izen bat. (7) Neskaren izena. (8) Beriso-paperak: itz eguiteajayetan. (9) Neskaren izena. (lO) Erri-izen bat. (11) Neskaren izena.
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Bertso Berriak
dama gazte bati jarriak

Damatxo gazte bati
neugandik graziak,
dozen erdi bat bertso
dituz mereziak;
ustez orretarako
ez gera asiak,
orain agertu dira
zure maleziak.
Publikatzera nua
euskal errietan:
baietz esan ziñazun
Eguerrietan;
neure faltrikaratik
erromerietan,
orduan ona nintzan
zure begietan.
Agindu ziñarela
orain iro urte,
Eguerri -eguna
señaladamente;
itzak ederrak eta
kariñua aparte,
zure enbusteriak
engañatu naute.
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Donostian bizi da,
......... -kua, (1)
Ernanin serbitzari
egondutakua;
maleziaren faltaz
etzaude flakua,
ezagutzen gaitza da
zu bezelakua.
Dama orri esan nion,
Ernanira juanik:
josten ikasi biar
zubela oraindik.
Erantzun ziran ezik:
"Ez daukat dirurik".
"Atoz etxera eta
emango dizut nik".
Ez dizut desiatzen
gaizki ikustia,
amoriozkua da
nere izatia.
Adiós, mi querida,

ikusi artian,
baliau izan zaitez
zeure suertian.
Bertso-papera, Imp. de Elosu. - Durango moldiztegian argitara emana, eta Oxford-ko Bodleyan Librery-tik eskuratua.

(1)

Neskaren erria.
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Bertso Berriak
................... -k (lallla llati
jarriak(l)

Bertso berriak jartzera nua
motibo dean kasoan,
txit konbeni da enteratzea
etxean ezik auzoan.
Mundu guzia gelditu dein
satisfazio osuan,
dama bat nola portatu zairan
....................... -an. (2)
Merezi arren ez det jarriko
neskatxa orren izena,
....... -n askok dakite zein dan (3)
nerekin tratatzen zuna.
Testimonio faltsorik gabe
jartzen det pasa zaidana,
asieran gu kontsuelotan,
disgustuetan atzena.
Ni Gipuzkoan jaiotakoa,
leku asko korritua,
alde ortan ere karril batian
lanian okurritua;
jornala zintzo irabaziaz
itxuran sokurritua,
kondutaz ere orduan asko,
geroz nago urritua.
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Damak eta nik tratamentua
ordutik artu genduan,
esaten ziran: "Ez det zu baño
gustogokorik munduan;
zorionian jarri ziñaden
nere begien onduan".
Orrentzat ai zer nobio ona
............... orduan! (4)
Esaten ziran gañera berriz
bere etxera joateko,
ama ta irurok pasadizuak
elkarri esplikatzeko.
San Pedro gabaz nijoan nitzan,
etzait sekulan aztuko,
oso konforme gelditu giñan
alkarrez esposatzeko.
Damatxo ori saiako zala
josten ere ikastea,
berak nai zuen dena eiteko
nere errespuestea.
Biotzeraño sartu zitzairan
fin zebille1a ustea,
mingañez itzak neregana ta
amoriua bestera.
Itz formal oiek egindakuan
nere etxeratu nitzan,
neskatxa ori aguro kartak
neri bialtzen asi zan:
aren esana egin nezala
iñola al baneritzan,
"datorren jaia paseatutzen
pasa biar degu Tolosan".
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Orren esana poz aundiakin
joan nitzan kunplitutzera,
Tolosan egun ona pasa ta
bakoitza geren etxera.
Partíran zion sartu nitzala
arrunt aren biotzera,
"etorri zaitez lanera berriz
nizaz inguratutzera".
Aindu nion da alde artara
aguro nintzan azaldu,
aren deseo fin ustekoa
nizaz etzedien galdu.
Mundu guziak orla dirala
kontsideratuko al du,
besterik gabe eskuz karta bat
despeidakoa bialdu.
Orregatikan euskal erritan
nai nuke airaztea,
jakin dezaten dontzella ori
zein dan guztizko trastea.
Batí seguro agindu arren
errez mudatzen bestea,
ezin du baño gustatzen zaio
aberatsa ta gaztea.
Oraindik dala denbora gutxi
zala monja joatekua,
orrek artzen dun propositua
sekula ez da pijua.
Gaur pentsamentu bat artzen badu
biar bestera dijua,
arbol gutxitan etzuan joko
izandu balitz kukua.
172

Badakit ori zerengatikan
jarri zan nizaz oztuta,
bañan oekin lenaz gañera
ez det jarriko poztuta.
Indiano bat etorri zairen
erabat aberastuta,
arentzat ez det zer esanikan
merezi ere ez du tao
Obeago da prenda txarrakin
ez jartzea alkartuta,
munduan asko nola dabiltza
gurutzea okertuta.
Orrek despeida emanagati
ez nago ernegatuta,
asto moztera ez al naiz joango
ijitanan bat artuta.
Mudantza asko izandu ditu
ni akordatzen naizenez,
buruatzen zat baña lastima
guztiak ezin esanez.
Lenbizikuaz esposatuta
ez da aseko gizonez,
brusadunari muzinka eta
lebitadunik izan ez.
Papel onetan pasadizuak
gertatu diran bezela,
ia piska bat atzeatzen dan
orren kopeta-azala.
Bateonbati esango dio
gauza onela etzala,
baño nigandik libre dago ta
markes on batek ar zala.
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Neronek uste ez nuen baño
berak nau onetarazi,
ia ta gauza oberik noIa
ez duan ere merezi.
Gazte askori komeni zaie
ondo Ietu ta ikasi,
amasei bertso berri-berriak,
gusto duanak erosi.
Bertso-papera, moIdiztegi-izenik gabea, Ormaiztegiko Bizente Mujika zanaren eskutikjasoa,

(1) Mutillaren izen-abizenak. (2) Neskaren erria. (3) Neskaren erria. (4) Mutillaren izena.
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(1921)

Bertso Berriyak

Bertso berriyak ateratzeko
oso asi naiz gogotik,
Jaun Zerukua, eskatzen dizut
laguntasuna bertatik.
Gure tratuba nola izan dan
esplikatu nai nuke nik,
azio txarrak geroko zima
ez du paltatzen iñundik.
Bi urte pasa, iru gertuan
asi giñala tratatzen,
gezurrik gabe egi-egiak
astera nua kantatzen.
Arnabost urte zitun bañan len
asi zitzetan esaten
nobiyorikan etzeukala ta
artzaz ez nitzan gustatzen.
Arnazazpi urte nituen arte
asi zitzetan galdezka:
adiskiderik bai al neukan,
bera artzeko segika.
Egiaz kontestatu oi nion
nik iñor ez naukala,
sarritan esan oi ziran bera
nerekin gustatzen zala.
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Ni ere gazterik akordatuba,
ori ez det ukatuko,
neskatxa ori bi nobiyokin
ibilli zan ordurako.
Danai lagatzen ziyela esanaz
fin zeguala neretzako,
orain bes ten bat gustau al zazu
nerekin ola ozteko?
Etorri oi ziñan sasoe baten
gure etxera gogotik,
aurriaz neri abixatuaz
ez ertetzeko etxetik.
Nabarmen asko ibilli ziñan
ni ondoren ipintziatik,
orduan danai laga oi ziñen
zuk ni ikustiatik.
Neskatxa ori nungotarra dan
esango dizutet lasten:
........... -ko barriotxuan (1)
bataiatu emen zuten.
Orain bizi da ....... balleran (2)
barrio ortatik lasten,
izenez pozik esango nuke
baño ez emen debe uzten.
Firme neguan tranposa ori
zein zan adierazteko,
egunen baten etorri ziñan
gezurra pranko nasteko.
Ez emen dago ordenarikan
orren izenikjartzeko,
orretxek falta egiten ziran
bertsuak konpletatzeko.
176

Nere izena ......... daukat, (3)
......... -ko partekua,
........... -ko barriotxuan,
baserriz ........ -kua. (4)
Korputzez ez naiz oso bikaña:
bost arrue ingurukua;
aundi ta ederra nai debanantzat
badet paltia naikua.
Orain ......... -n ein ditu orrek (5)
zazpi zortzi illabete,
an ere bi nobiyo ibilli emen ditu,
ni irugarren pakete.
Amen bat baño geigo artzerik
nola eztagon libre,
ametitu ezkero nere iritziyen
sei bat artuko lituzke.
Neskatxa orrek zer grazi duan
jarri zaitezte aditzen;
azal leuna eta mantxua,
asi ezkero tentatzen.
Estutu bat edo bi eman arren
eztaki asko kejatzen,
orrek eta nik rato gozuak
bagendukegun pasatzen.
Lengo jai baten aditu nion
izketan ari giñala:
okela lasai zuen mutillakin
asko gustatutzen zala.
Kintal pare bat pisatzen dunik
iñundik junta al bada,
kostiak kosta obe luke ekarri
bizi izan dedin gustora.
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Milla pasata beratzireun ta
urte ogei ta batían,
Maiatzaren ogei ta bian,
Trinidade-egunian,
korrioz karta despedidakiñ
etxera etorri zanian;
ez nuen sinistu, ainbestegatík
geratu nitzan onian .
...... .. -n biyok kontu kontari (6)
aurreko astelenian,
jaian juateko neri esaten
aitu zutenak baziran.
Betí bezela juan nitzan da
asi nitzan eizian,
zerbait galdezka asi nitzaion,
partíerak las ter ziran.
Eztu billatu motíborikan
diyonez neri lagatzeko,
desion bat erakusten dit
neskatxa on bat artzeko.
Zu añekorik ez leike billau
saldu-erosiyan asteko,
zu bezelako bi asko dira
probintzi dana nasteko.
Jeneralian oi dirade
udetan arrai leunak,
bargu ederra arrapako du
iñoiz au artzen zaitunak.
Legorrekua zu izen arren
like ederra dezuna,
apeziorik nik ez det peskan,
gerauko zaitu duenak.
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Orain bi urte San Isidrotan
oraindik daukat goguan,
orain gustatzen etzatzun ori
orduan maite zenduan.
Arrazkero ere eduki zaitut
bakiña bat aldiz onduan,
baietz ta firme zeundela beti
tratuba aitatutakuan.
Nik ogei urte, orrek emezortzi,
biok oraindik gaztiak,
gorputz ta anima biyontzat kalte
umeik tratu ori artziak.
Faltso ibilli zera estraña
gero aitzeko pestiak,
ala ere etzaitzu asko estutuko
biotza eta estiak.
Neskatxa orren jeniyuarekin
zein ez liteke arritu?
Ni maite ninduan sasoian
............ -ra oi zan bitu. (7)
Orain ........ -en dabil eleizaz, (8)
or zerbait idukiko du,
zelañen meza orko apaizak
orrek agindu bear balu.
Baldin piatzen ezpazerate,
nere esanez gañera
inpormak artzen asi zaitezte
nola duan ibillera.
Urgulluaren medioz badu
jiba puska bat atzera,
zuk orrenbeste burle egiteko
markes-alaba etzera.
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Ogeigarren bertsuarekiñ
jartzea nua despedida.
orrek merezi dituanentzat
oiek ezer ez dira.
Jesukristoren dotriñiari
eztiyo asko begira.
nai dezun eran deitu idazu
baldin gezurrak badira.
Bertso-papera. Imp. Arregui. - Azcoitia moldiztegian argitara emana eta bertako U garteko J ose Aldalurren eskutik jasoa.

(1) Baillara baten izena. (2) Beste baillara baten izena.
(3) Mutillaren izena. (4) Mutillaren erria. baillara eta baserria.
(5) Erri-izen bato (6) Toki-izen bato (7) Baillara baten izena. (8)
Beste baillara baten izena.
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Bertso Berriak

Bertso berriak ipiñitzeko
artu det pentsamentua,
Jaun Zerukuak argitzen badit
nere entendimentua;
mutill gazte bat emen nago ni
zigaro ernegatua,
esan biar det nolakua dan
........ ontako kontua. (1)
Juan dan urteko iñautegitan
juan nitzaden plazara,
gaztetasunez oi dan bezela
neskatillakiñ dantzara;
maitasun pixkat artu nion da
arratsian laguntzera,
gaur nagon baño kontentuago
bueltatu nitzan etxera.
Andik urrengo igande batez
bildu giñaden ostera,
barrenan gendun maitetasuna
alkarri erakustera.
"Bizi-laguntxo zoragarri bat
artu nai nuke zartzera".
Erantzun ziran: "Kontentu naiz ni
zu konpormatzen bazera".
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Geroztik beiti emen gebiltzan
aiñgeru batzun moduan,
baña sasiak pixtu nai dituanak
izan ditugu auzuan;
len esan dedan aiñgeru ori
gezurrez bete nai zuan,
maitiak sinistu izan balizko
leku onian neguan.
Lendabiziko esan zioten
iru nobia nitula,
ta ni izan naiz olako gauzik
pentsa gabia sekula;
ikusten dezute gure auzuan
etsai gaiztuak ditugula,
oriengandik apartatutzen
Jainkuak lagun deigula.
Gure ezkontza galdu nayian
saiatu dira egiñala,
or ikusten da besteren ona
eraman ezin dutela;
pamiliako guraso batzuk
gazte txoruak bezela,
badirudite zazpi urteko
eskola-umeak dirala.
Eziñ litazke denak sinistu
orko atsuan esanak,
oiek ez dira guraso bati
tokatzen zaizkion lanak;
asko dirade mundu onetan
onla ibiltzen diranak,
beren etxia baño auzua
goberna naio dutenak.
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Esaten dute orko atsuak
alkarrena juntatuta:
"Ez dakit nola ibilliko dan
orrekin esposatuta".
Pazientzian nola egon ni
oriek danak aituta?
Kontuak daude, supritu eziñak
lanak ematen ditu tao
Orra nik esan nolakua dan
........ ortako jendia, (2)
berekiñ baño auzuarekiñ
geiago sartutzen dia;
penako dute itxura danez
ni etxe ortan sartzia,
baña onuzkero zail izango da
ezkontza ori galtzia.
Ta oraiñ pena izango dute
nik kantu abekjartzia,
ez da posible atso zar oiei
ezer esan gabe uztia;
ez du balio denbora juanda
damutasuna artzia,
kostako zaio neri besteri
etxe orretan sartzia.
Orra nik esan zer jende dagon
emen ........ aldian, (3)
amaika gezur zabaldu dute
juan dan urte betian;
oraiñ bertsotan zabaldu ditut
euskaldunaren artian,
danak goguan izan ditzaten
bizirik dauden artian.
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Amabigarren bertsuarekiñ
oraiñ biar det bukatu,
egia garbi esplikatzia
ez da izango pekatu;
ta kantu abek nork jarri ditun
nai duenak enteratu,
Gipuzkoako bertsolariak
emen gaude ta galdetu.
Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Azpeitiko Jose Lizaso bertsolariaren eskutikjasoa.
Bertso-paper berezia degu au gaiaren aldetik.
Mutillak bertsoak jartzen ditu, edo bertsolariren bati jarri arazten dizkio; baiña ez bere andregaia izandakoari, baizik-eta beren ezkontza galdu asmotan
ari diran auzoko atsoei.

(1) Erri-izen bato (2) Erri-lzen bato (3) Erri-izen bato
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Goierriko koplak

Bertso batzubek ipiñetzeko
artu det pentsamentuba,
biar beze1a oiek jartzeko
baldin banu talentuba;
Badakit ondo zuk daukazula
gauza guzien kontuba,
Zeruko Aita, argi zaidazu
nere entendimentuba.
Orain bi urte pentsatu nuban
nobiya billa astía,
beste ballaran oi suertatu
guziko neskatx maitia;
neri esposatzeko aindu ta
azkar billatu bestia,
gezur batekin engañatu nau,
ai ori dama gaztía!
Broma ederrian ibilli giñan
denboraletxo batían,
erromerira biyok juateko
San Juanak etortzian;
egun guziya an pasa genduben
jan da eran da baltsian,
geren tratu (b) oi zerratu genduben
andik etxera bidian.
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Andik etxera etorri giñan
bata bestien parían,
galdetu niyon gure etxerako
aber agintzen al zian.
Erantzun ziran: "Baita pozikan
preparatzen naizenian;
itxoingo al dezu josten da plantxan
pixkat ikasi artian?".
Erantzun niyon: "Itxoingo dizut
gustoz da umore onian,
josten da plantxan ikasi eta
zu preparatu artian".
Gutxiyenekoz esperatu'iot
ogei bat illebetian,
konfitero bat aiskire egin dit
andik onen bitartian.
Karta batian abisatu dit
aspalditxoko batian,
aren esperantzan ez egoteko
albait denbora luzian;
monja juateko pentsamentuban
dala urrengo urtian,
aber beste bat billatzen detan
Otemotxeta aldian.
Arrazoi ori entzundakuan
gelditu nitzan tristia,
pentsatu nuben biyamonetik
praile sartzeko astia.
Zer egin ere ez nekin kasik,
ura zan buruaustia!
Auzoko andre batek agindu dit
billatutzeko bestia.
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Disimuluban gañera ziran
karta ortan abisatutzen
baserritarrai etzitzaiola
señoritikan tokatzen;
ark etzekilla sorora jun da
artua ondo jorratzen,
naiago zula konfiteriyan
karamelubak saldutzen.
Nik ordubantxe pentsatu nuben
formalidadeik etzela,
tamaño ortakoik abisorikan
etziran ingo bestela;
euzkirikan gabe ein naiko du
errañubaren itzala,
lenago ere ez al zekin ni
baserritarra nitzala?
Nere andregaia oi apaindutzen da
kaletarraren antzian:
soñeko motxak, galtzerdi serak,
zapata piñak soñian;
illa atzetik moztuba krizadura mototxa ertzian,
zer sinpatika emate'un orrek
erreparuan jartzian!
Oaingo neskatxak asko apaintze'ira
uso kostunbre antzian, .
moda igoaltxuba daola uste det
Españiyan da Frantzian;
garai bateko baldartasunak
Afrikaz auntza joan ziran,
zatartxua're ederra da orain
pestara azaldutzian.
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Pestara junda esan ziraden:
"Artu biet erregaliya".
"Zer biazu?". Ta: "Iru-lau duroko
eskuko erraztun oriya.
Beste bat ere oso biar det:
lepoko kate txuriya;
urrungo txandan muatutzeko
artuko'irazu gorriya".
Urrungo txandan muatutzeko
erosi niyon gorriya,
beste txarolezko ubel bat ere bai
apaindutzeko gerriya;
belarritako pare bat ere bai,
prantzes gindille aundiya;
oiek danak einda're igasi juan zat
nere andregai rubiya.
Motiborikan asko badet
gelditutzeko tristia,
bost baliyo du orren esperantzan
esposatzeko astia;
lengoa baño gustoagokua
billatzen badu bestia,
apenas asko kostako zaion
len dadukana uztia.
Bolara ontan nere nobiya oi
askotxok dauka maitia, (1)
etxe oneko alaba da ta
aundiya omen du dotia;
baña apenas eroziñekin
nai luke tratatutzia,
amak e nai du trajiakin da
bigoteduna juatia.
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Ni're juan nitzan bein afaltzera
kaballeruen moduan,
alare etzuen señorita orrek
egon nai nere onduan;
trajia neukan ajatu antza,
txapela zarra buruan,
Rotxildarrakin esposatzeko
a ze markesa neguan!
Neri esaten dit beltza naizela,
bera media morena,
eta uste du dagola iñun dan
txuri-gorririk onena;
"Morena salerosa" esatian
artzen du kolera ona;
erantzuten dit: "Zu bai moreno,
andregayik ez dezuna!".
Ori señorita ederra dala
jende askok ala diyo,
berez ederra ta orrela jantzi
eta ez da misteriyo;
eskin guzitik seda ta zinta
eta parpalla dariyo,
oiek guziyak kendu ezkero
len aña ez luke baliyo.
Nik ere beti izandu zaitut
biyotzetikan maitia,
baña alare pentsatu dezu
besterengana juatia;
etzat gustatzen iñorengatikan
promes txarrak egitia;
nik opa dizut: osasunakin
ondo-ondo izan zaitia.
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Makiña bati gustatzen zaio
ederra eta gaztia,
nik ere nunbait pentsatu nuben
alakuakin astia;
señorita ori aridanian
eztu nai nekin jartzia,
urrungo txandan abarkaduna
billatu biet bestia.
Bertso auek makinaz idatzitako orri batetik ditut. Baiña orri ori nork eman zidan ez nuan kontuan artu.
Eskuzko zirriborro batean zera idatzi nuan: Asteasuko Aranburu-berri bertsolariarenak ote diran.
Gauza segurua ez da, ordea, iñondik ere.
Baiña, entzunda nagoanez, bertsolari orrek olako bertso-saillak iñungo mutillik etorri gabe jartzen
omen zituan, txeetasun guziak berak asmatuta alegia. Eta gero an eta emen saldu.

(1) Bertso-paperak: askotxo.
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Bertso Berriak

Bertso berri batzuek
nua jarritzera,
zer buruzbide diran
ezkontzak atera;
faltsian ibiltzea
danentzat kalte da,
esango ditugu ta
etorri ikastea. (1)
Oi dana bezela, neska-mutil gazteak
alkarrekin ezkontzeko
ginduzen usteak;
damak berak emanak
aurrena albisteak,
ez dira ondo atera
gure ajusteak.
Ezkontza ori aspaldi
genduen asia,
orain gertatu zaigu
guri desgrazia;
neska, atso ta agure
danak malizia,
argatik esango det
pasa dan guzia.
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Esaten jardun dira,
aua zabalduta,
nik billatu nuela
koartuan sartuta;
Erramuren bezpera
due señalatuta,
iñoiz juan banaiz ere
........ -k aginduta. (2)
Pazkoatik urrengo
osteguna baitzan,
dama ori nigana
sorora etorri zan;
malkoa zeriola
negarrez asi zan .

. . . . . . . . . . . . (3)

Atsoak itz egin dit
entero dotore,
bere esplikaziua
egin ziran trebe:
gurasuak zeudela
alabaren jabe,
ea zertan gebiltzan
aien berri gabe.
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Berak pentsatu zuan
famili osuan,
ezkondu eta biok
juateko itxasuan;
arrazoi guzietan
artu ditut lazuan,
...................... -k (4)

baietz esan zuan.
Berriz sortu digute
aideak gerala,
.................. -ra (5)
juan zan bereala;
aren aitaren aita
angoxea zala,
an probetxurik ez ta
.............. -a. (6)
Buelta ortan iru egun
zituen pasatu.
gañera eun erre al
dirutan gastatu;
gertatu dan bezela
nai det konfesatu:
paperarik etzeigun
batere prestatu .
........ orren aita (7)
orrela ibilli da,
esplikatuko dizut
zuzen ensegida;
lengoan azgarria
oraingo ori da
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.................... , (8)

au da enbitea:
bost aldiz esan zirazun:
"Etorri zaitea!";
irikiko zirazula
gabean atea,
posible ez da mutillik
juan gabe egotea.
Luzaro adiskide
gerade ibilli,
pasatako geienak
bear ditut jarri;
Tolosara juan eta
puruak ekarri,
gaixuak egin ziran
zenbait erregali.
Jenero oietatik
izan det aukera,
amaika errea nago
puru ta papera;
aterramentu txarra
ez degu atera,
geiago baditut baño
ez nua esatera.
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Ibillera au aguriak,
planta ori atsuak,
semea ta erraña
ez zeuden gozuak;
" .. " .. -k ere apenas (9)
kariño osuak,
obrak dirudienez
guziak faltsuak.
Amazazpi bertsorekin
au da despatxua,
nai duanak ero si
badu deretxua;
gauza ikasiarekin
beti da probetxua,
... zentimuan saldutzen

Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Usurbilko Egiluze baserritik jasoa.

(1) Bertso-paperak: etorri ikastera. (2) Emakume-izen bato (3)
Bertso-paperak beeko aldea falta duo Orregatik puntu-lerro
auek. (4) Mutillaren izen-abizenak. (5) Giza-izen bat eta erri batena. (6) Erri-izen bat. (7) Neskaren izena. (8) Neskaren izen-abizenak. (9) Neskaren izena.
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Bertso Berriyak

Elurra mara-mara
ari zan lenguan,
zerbait irakurriyaz
etxian negoan;
atia jo zidaten
austeko moduan,
beriala joan nitzan
zer ote genduan.
Atia irikiyaz
begiratutzian,
mutill gazte bat neukan
begiyen aurrian.
"Gabon Jainkuak" ziyon
irrifar-antzian,
orduban sartu giñan
gu biyok etxian.
Berak esaten ziran
enteratu zala
bertsuak antolatzen
iaiua nitzala; (1)
neska batekin zerbait
izandu zuala,
no ski bertso batzubek
jarriko nizkala.
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"Milla bederatzireun
ogei ta emeretzi,
Martxuan amabiyan
itzegin lenbizi;
jaia siñalamente,
musika ta guzi,
orduko imajiñak
eziñ ditut autsi.
Ez nuben sinistuko,
probatu ezian,
enamoratutzerik
ain gauza utsian;
berarekin izketan
egon ondorian,
poz aundi bat sentitu
nuen barrenian.
Arrosak arantz asko
ditu inguruban,
nere poz onek ere
izandu zituban;
antz eman ziranian
ni nola neguan,
maite miñez iltzia
erabaki zuban.
Datorren abenduban
dirade bost urte,
lau neskatxek ederki
engañatu naute;
musika bukatzian
abisatu naute
an egongo dirala (2)
ni azaldu arte.
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Ez negoen aztuta
enkargo onekin,
laister juntatu nitzan
lau neskatx oiekin;
izketan asi giñan,
zer esan ez nekin: (3)
"Pastelakjan ditzagun (4)
danok alkarrekin".
Pastelak jan giñuzen (5)
eta nik pagatu,
nere maitiak ez dit
neri begiratu;
eskergabekeri (y) au
nik eziñ sufritu,
etxerakuan biyok
giñan asarretu.
Damuturik zaudela
neri itz egiña,
zuk piztu zendun suba
etzegon egiña;
diasolik ez dezu
egiten antziña,
au nere desgraziya:
zu aztu eziña!
Bazenekizuke zuk
guziyaren berri,
benturaz arrituko
ziñake zerorri;
zure maitez egin det
milla txorakeri,
ez diyo begiratzen
zenbaitek ezeri.
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Zoriona nai nuke
nik zugan ikusi,
lenbailen ezkondua,
semetxuak azi;
zugandik gauza asko
ditut nik ikasi,
eskerrik asko, maite,
agur, ondo bizi!".
Bertso-papera, moldiztegi-izenik gabea, Irungo
Bentetan, Antojuko Errotan, jasoa.
Sail ontan, leenengo iru bertsoetan jartzailleak
itzegiten du; beste danetan, berriz, senargaiak.
Laugarren bertsoak urte bat ematen du: 1939.
Urte ortako martxoaren 12-an neska-mutillak leenbiziko aldiz itzegin zutela adierazten da; baiña ez da
esaten bertso auek noiz jarri ziran.
Dana dala, urte ori esateak bertso-sail au ain
zaarra ez dala esaten digu. Zergatik argitaratzen degu, beraz? Erri eta giza-izenik ematen ez dualako,
eta iñor minduko ez dalakoan.

(1) Bertso psaperak: jaiua. (2) Bertso-paperak Au egongo dirala. (3) Bertso-paperak: Ker ezan ez nekin. (4) Bertso-paperak:
Pastelajan ditzagun. (5) Bertso-paperak: Pastelajan giñazen.
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Bertso Berriak

Gazte polit batentzat
bertsuak jartzera,
nai dubena etorri
........ an artzera,
........ izketak noIa
diran agertzera,
nere andregai ori
zerbait edertzera. (1)
Asi ezkero jarri
biaitut egiyak,
arrigarriyak dira
gure komeriyak;
betí mutíllengana
daduzka begiyak,
zenbait mirabe ortan
dira geiegiyak.
Neskatx ederra dago,
oraindik gaztia,
orrek miatuko du
bat edo bestia,
askorekin gustatzen
zaiona astía;
aL zenbat sosegatzen
errazak eztia!
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Zortzi nobiyo izan
ditu lau urtian,
bat aberats samarra
oriyen artian;
orri segika dabil
beretzat kaltian,
damutu biar zaio
egunen batian.
Onezkero osatu
biar du ...... na,
be ............ dijua
al duban maizena;
zuri-gorri ederra,
gañera gizena,
etzan mundura jaio
alaja zuzena. (2)
Ikusi nubenian
orrenbesterekin,
laiste itzegin niyon
arrazoiarekin,
esanaz: "Zeiñ fiyatu
biar du zurekin?
Kontzientzi ederra
daukazu zerekin!".
Ori esanagatik
etzan ikaratzen,
nonbait ibilliko zan
onena aukeratzen;
orrelakuak ondo
ez dira ateratzen,
asko batere gabe
dirade geratzen.
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Egun batez juntatu
giñan alkarrena,
obe nuben azaldu
ez banitz orrena;
mirabe orrek esan
ziraden aurrena:
"Ezkondu biar degu
al dan laisterrena",
Ori berak orrela
esan ziranian,
etxera etorri zat
biyaramonian:
"Dibertitu gaitezen
txit modu onian,
kanpuetara guazen
zuk nai dezunian".
Erromeriyan asi
giñaden gogotik,
nere kontura, orri
etzaio inportik;
iru egun pasatu,
buelta Bilbaotik,
nere boltsak pagatu
zuben orregatik.
Andik Donostiyara
giñaden etorri,
ango pasadizuak
esanez alkarri;
makinatxo eder bat
genduben ekarri,
josten biar zubela
dama orrek jarri.
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Urrena Endaiara
zortzigarrenian,
goizeko zazpiyetan
dagoen trenian;
dama ori etzegon
deskantsu onian,
sedazko traje on bat
etzedukanian,
Denda aundi batian
tratuban asita,
bere gustoko traje
on bat ikusita;
etzuben orlakorik
orrek merezita,
pozak etorriya zan
soñian jantzita.
Dama ori utzi arren
ez nago estututa,
kaballero batekin
or dabil poztuta,
orrek zer egin biar
diyoben aztuta,
juiziyo aundirik
berekin eztu tao
Bi milla errial ditut
gastatu orrekin,
kontentu nago libre
naizela zurekin;
aurrera segi zazu
nai dezunarekin,
naikua da ikasteko
onenbesterekin.
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Bertso-papera. Usurbil-ko baserri batean azaldua eta kopiatua.
Papera guraizez ebakita dago jira guzian. eta
orregatik ez dakigu moldiztegi-izenik zuan ala ez.
Gaur dagoan bezela. etzaio orrelakorik ikusten.

(1) Papera puskatuta dago, eta ezin bertso guzia irakurri. (2)
Bertso ontan ere papera puskatuta dago.
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Bertso Berriak
........ -k andregaiari jarriak (1)

Dozenatxo bat bertso
bear ditut jarri,
ikasi detalako
dama baten berri;
ezkontzeko itzak eman
genizkan alkarri,
nola portatu zaidan
esango det sarri,
ni engañatu arte
ibilli da larri .

........... ....... da (2)
nik detan graziya,
.......... -n jaiua, (3)
asko ikusiya;
................. berriz (4)
.......... -n aziya, (5)
sasikumian gisa
sartuta eziya,
eztu asko erruki
nere piñeziya.
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Tratatzeko asmuan
biyak giñan mintza,
Donostiyan denborak
pasa al banitza;
nik diruba nube1a
eman niyon itza,
orduban etzeguen
engañatzen gaitza,
egunak mudatuta
geroztik gabiltza.

Itzegiñ niyonian
kariño-antzian,
................ -n zegon
................. ; (6)

orduban usai txarrik
aditzen etzian,
mingaña legun eta
tranpa biyotzian,
ondo goguan daukat
zer erantzun zian.

Konforme gelditu zan
nik itzegitian,
baietz agindu ziran
onradamentian;
andik erten da beste
paraje batian
serbitzen egondu da
iru illabetian,
jendiak zer dabillen
antzeman artian.
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Iru illabetian
eiñ dizkit bost karta,
nik berriz kontestatu
kariñua izanta;
denbora aitan etzuben
ni besterik palta,
lenbailen ezkontzeko
eman ziran planta,
amari esateko
.......... -rajuanta. (7)

Serbitzetik erten da
neronen etxera,
eskalleretan eman
zian aditzera:
............. , gaur nerekiñ (8)
juango al zera?".
Negarrez plantatu zait
konformatutzera,
orduban ez ninduben
utzi nai galtzera.

Ama Berjiñetako
señaladamente,
gurasuan etxera
eman degu frente;
arrats artan bazuten
milla aiudante,
ni txokuan utzi ta
bestiak amante,
ango leio-soñubak
enfadatu naute.
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Gaba orla pasata
gero goizaldera
senar -emaztegaiak
asarratu gera;
ariyua pronto ta
au da ibillera,
urrengo egunerako
ein ziran galdera:
zertan antzeman niyon
gutxi gora-bera.

Kongreanta zegola
jaso dit biyotza,
aitzaki ortan joan nai
zuben ......... -a; (9)
bestiak maitatu ta
neri eman lotsa,
itzak ederrak eta
amoriyo otza,
alkar estimatzeko
alibiyo motza.

Nobiyak konbidatu
.......... -rako, (lO)
an despeira emanta
utzi nau en blanco;
goizeko ordubiyak
ateratzerako,
gero menditik oñez
korritu det bapo,
Donostiya jo nuben
amarretarako.

208

Orrek utzita ez naiz
asko enparatu,
Donostiyan badago
zeñek anparatu;
.......... -ren despeida (11)
ara deklaratu,
tranposagorik iñun
eztagola kontu,
nigatik libre da ta
nai dubenak artu.
Bertso-papera, Usurbilko baserri batean azaldua eta kopiatua.
Papera guraizez ebakita dago jira guzian, eta
orregatik ez dakigu moldiztegHzenik bazuan ala ez.
Gaur etzaio orrelakorik ikusten.

(1) Mutillaren izena. (2) Mutillaren izen-abizenak. (3) Mutillaren erria. (4) Neskaren izen-abizenak. (5) Neskaren erria. (6)
Zuzenbide bat. (7) Neskaren erria. (8) Mutillaren izena. (9) Erriizen bat. (10) Neskaren erria. (11) Neskaren izena.
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Bertso Berriak
Doiñua: Anton Ixkiñarena

Egiak aitortzera
uste det nuala,
........ -ko neskatxa bat (1)
mediante dala;
bañan ez gorrotuan,
iñork ez dezala
txinistu dedanikan
ain biotz argala;
obratu nai det Kristok
agintzen diten bezela.

Indi-ollarran gisa
gazterik eldua,
ezkonduko giñala
neri agindua;
galai beste batekin
lenago ibildua,
larrartian masustak
biltzen amildua,
desaireka bildurrak
zeunden umildua.
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Nerekin ikusita
supritu eziña,
zugatik gaizki zuan
dantzatu mingaiña,
beata neska zarrak
tertulian aiña
etzazu ixillikan
bazekizun baiña,
baliteke noizbaitean
zerbait utsegiña.

Nai nuken bezin lasai
ez nago barrendik,
motibo txarrik ustez
eman gabetandik;
zergatikjoan ziñan
igasi nigandik
aitortu biar nazu,
ez dakit oraindik;
galdetzen dizut (2)
................... (3)

Jan dezan besten bizkar
ez nitzan ibilli,
ta ain gutxi larrua
arropaz estali;
biotza sutan daukat,
naita ezin itzali,
ta zu menosprezioz
joateko itzuli,
bañan ez dizut opa
zotza burruntzali.
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Alaba kondiaren
gixa da jantzitzen,
erri berean dago
kapian serbitzen,
soldataz gain propiñak
diru asko biltzen,
laister esposatzeko
dotia aurreratzen;
egia bada etzait
gaizki iduritzen.

Illiak kizkurtuta
dotore jarririk,
agiri ez duala
belarritakorik,
ortz ordoitzen asiak
erakutsi nairik,
ezpañak okertuta
begiyakin kirik,
norbaitek erantzungo
ote diyon kikirik.

Atian soñua krik,
nor ote dan billa;
erreberentzia egin,
jartzen daki silla,
irriparrez esanez:
"Exeri dedilla",
eskuetan arturik
kopa ta botilla,
eskañi koñak usai
gozoko udalla.
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Propinakin batian
eskerrak emanda,
kantari asten dira
txurrut bana eranda;
keiñua egin da galdez:
"Jakitea on da:
erari au egin zuan
gizon ori nor da?".
Damak erantzuten du:
"Baldomero Landa". (Sucesor)

Gari-soruan ugari
bezela oluak, (bis)
inguratutzen zaizka
galai potoluak;
orretako batek txarrak
egin errezeluak,
txelatan egoten da
artu arte luak,
beste gauzarik ezin
egin txotxoluak.

Tarrin-girrangu onen
ipurdi -eraiñak,
esan leike baratzan
erriak osiñak;
kalian gertatzen da
arri -adokiñak
ustez ondo jarriak
egon desberdiñak,
balantzaka ez daki
nola jarri oñak.
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Gaxua, ez dakizu
zuk daukazun gaitza
ez dala pegakorra
baiñan sendakaitza;
izateagatik batak
bestiaren antza,
egoaiziakin parte
arturik zabiltza,
adixkire, zugatik
gaizki esana mintza.

Esposatzen zerala
esan dezu aurki,
eta bizi izango
zerala ederki;
zer esaten dizudan
goguan iduki:
dotriña ikasia naiz
zuk bañon obeki,
ez dizut gorrotorik
baizikan erruki.

Zuben gezurrak zian
ain izugarriak,
aiturik zaizkit ia
gortu belarriak,
eta erantzuteko
negon egarriak;
orra amalau bertso
euskeraz jarriak,
bizieran arteko
gogoangarriak.
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Bertso-papera, La Editorial Guipuzcoana, - Tolosa moldiztegian argitara emana, eta Azkoitin jaio
eta Zarautzen bizi zan Patxi Larrañaga bertsolaria
zanaren eskutik jasoa.

(1) Neskatxaren erria. (2) Lerro ontan zerbait falta dala ematen duo (3) Gipuzkoako erri-izen bato
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Neska-mutillak alkarrekin asi eta tratabidea
eten egiten bazan, mutillak neskari bertsoak jartzen zizkion, Gure aiton-amonen garaian orrela
egin oi zan, ez noski beti, baiña bai bear baiño
geiagotan. Baita ere, zenbait aldiz beintzat, neskak mutillari bertsoak ordaiñetan atera.
Bertso-sail auetako batzuk Auspoa-ren 15garren alean argitaratu genituan, 1962 urtean.
Gaurko ontan, berriz, beste mordo bat.
Baiña bai liburu artan eta bai gaurkoan ere,
kendu egin ditugu pertsona eta toki-izen guziak,
iñoren leengo miñak eta lotsak ez berritzearren.
Bertso auek asko lagunduko digute gure
erriaren izakera obeto ezagutzen: gure aurrekoak ezkontzarako nola prestatzen ziran; alkarri
emandako itza zer balio zuan; erromerietara nola joaten ziran; erregaliak alkarri nola egiten zizkioten, eta abar eta abar. Bertso auek garai bateko Euskal Erriaren argazkiak bezela dira, izan
ere.
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